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KS § 134   Dnr 2022/000582 

Färdplan – länsgemensam strategi för God och Nära vård 

Sammanfattning 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård har under det gångna året varit på remiss.  
Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande strategi som ska bidra till 
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som 
vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka 
fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett 
kraftfullt genomförande.  
 
Synpunkter är lämnade och sammanfattningsvis har kommunernas framförda önskemål i stort tagits 
tillvara. Vikten av samverkan poängteras ytterligare i revideringen där kommunens socialtjänst även 
lyfts fram som en part. 
 
Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommun-
fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Omsorgschefens tjänsteutlåtande 2022-05-02 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård 
Protokollsutdrag RF 2022-06-13 § 138 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 60 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård.  

 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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ON § 60    ON 2021/000131 

Färdplan – länsgemensam strategi för God och Nära vård 

Sammanfattning 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård har under det gångna året varit på remiss.  
Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande strategi som ska bidra till 
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som 
vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka 
fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett 
kraftfullt genomförande.  
 
Synpunkter är lämnade och sammanfattningsvis har kommunernas framförda önskemål i stort tagits 
tillvara. Vikten av samverkan poängteras ytterligare i revideringen där kommunens socialtjänst även 
lyfts fram som en part. 
 
Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommun-
fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-05-19 § 69 
Tjänsteutlåtande 2022-05-02 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Färdplan - Länsgemensam strategi 
för god och nära vård.  

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
MAS  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-02 ON 2022/000131 
 
Omsorgsförvaltningen 
Lisbeth Olsson Förvaltningschef 
 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Sammanfattning 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård har under det gångna året varit 
på remiss.  
Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande strategi som 
ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 
innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver 
målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i 
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, 
resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 
 
Synpunkter är lämnade och sammanfattningsvis har kommunernas framförda önskemål 
i stort tagits tillvara. Vikten av samverkan poängteras ytterligare i revideringen där 
kommunens socialtjänst även lyfts fram som en part. 
 
Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive 
kommunfullmäktige.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Färdplan - 
Länsgemensam strategi för god och nära vård.   

Beslutsunderlag 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Lisbeth Olsson 
Eva-Maria Persdotter 

  
Lisbeth Olsson Eva-Maria Persdotter 
Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 138 

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
Diarienummer RS 2022-00968 

Beslut 
1. Regionfullmäktige beslutar för egen del att ställa sig bakom Färdplan – 

länsgemensam strategi för god och nära vård, med giltighet från den 
1 januari 2023.  

2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i 
uppdrag att signera avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden 
som kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära 
vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett 
kraftfullt genomförande. 

Utöver den länsgemensamma strategin finns ett lagstadgat avtal, hälso- och 
sjukvårdsavtalet, med tillhörande överenskommelser, som reglerar 
ansvarsförhållandet inom olika delar i samverkansområdet. 

Samrådsorgan (SRO) har den 24 februari 2022 ställt sig bakom färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård, och rekommenderar samtliga 
huvudmän att var för sig anta färdplan – länsgemensam strategi för god och nära 
vård. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-05-17 § 124 

• Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-08 

• Färdplan och länsgemensam strategi för god och nära vård 

• Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2022-03-30 § 80 

Yrkanden på sammanträdet 
Helén Eliasson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
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Skickas till 

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
• Samtliga sjukhusstyrelser  
• Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder  
• Samrådsorgan, SRO  
• Västkom 
• Samtliga kommuner i regionen 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STRATEGI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

En god och nära vård  

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

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

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

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

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

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

Sex förändrade arbetssätt: 

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

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

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

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

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

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

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

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

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

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

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

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

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

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

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

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

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

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

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

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

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

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

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

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

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

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

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

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

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

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  

 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-14 § 122-152 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 20(61)
 

 
 
 
 
 

KS § 135   Dnr 2022/000583 

Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser 

Sammanfattning 

Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser har under det gångna året varit 
på remiss.  
 
Avtalet ska ligga till grund för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet beskriver ansvarsförhållandet mellan 
VGR och kommunerna i Västra Götaland samt avser stärka och främja samverkan och samarbete 
mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den 
enskilde.  
 
Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst 
och vissa andra områden/grupper av betydelse för samverkan.  
Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens grunduppdrag, 13a kap. 1§ 
HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan 
utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6§ 
HSL (2017:30). Kommunens hälso- och sjukvård ingår i begreppet primärvård, kommunal 
primärvård.  
 
Synpunkter är lämnade och sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter både avseende 
innehåll och modernisering av innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtalet till stor del 
tagits tillvara. Exempelvis avvikelsesystemet som nu uppgraderats för att kommuner ska kunna ta ut 
statistik vilket var en synpunkt från bl a Sotenäs.  
I avtalet tydliggörs det ekonomiska ansvaret. Patientens vård och behandling sker efter beslut eller 
ordination. Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för beslut, 
ordinationer eller förskrivningar som görs av respektive huvudman.  
 
Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommun-
fullmäktige.  

Beslutsunderlag  

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
RF protokollsutdrag 2022-06-13 § 137 
Omsorgschefens tjänsteutlåtande 2022-05-02 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 61 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till Omsorgsnämndens förslag. 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-14 § 122-152 

 Justerares signatur: 
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Forts. KS § 135  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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ONAU § 61   ON 2021/000132 

Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser 

Sammanfattning 

Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser har under det gångna året varit 
på remiss.  
 
Avtalet ska ligga till grund för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet beskriver ansvarsförhållandet mellan 
VGR och kommunerna i Västra Götaland samt avser stärka och främja samverkan och samarbete 
mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den 
enskilde.  
 
Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst 
och vissa andra områden/grupper av betydelse för samverkan.  
Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens grunduppdrag, 13a kap. 1§ 
HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan 
utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6§ 
HSL (2017:30). Kommunens hälso- och sjukvård ingår i begreppet primärvård, kommunal 
primärvård.  
 
Synpunkter är lämnade och sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter både avseende 
innehåll och modernisering av innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtalet till stor del 
tagits tillvara. Exempelvis avvikelsesystemet som nu uppgraderats för att kommuner ska kunna ta ut 
statistik vilket var en synpunkt från bl a Sotenäs.  
I avtalet tydliggörs det ekonomiska ansvaret. Patientens vård och behandling sker efter beslut eller 
ordination. Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för beslut, 
ordinationer eller förskrivningar som görs av respektive huvudman.  
 
Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommun-
fullmäktige.  

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag ONAU 2022-05-19 § 70 
Tjänsteutlåtande 2022-05-02. 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.  

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
MAS   
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-02 ON 2022/000132 
 
Omsorgsförvaltningen 
Lisbeth Olsson Förvaltningschef 
 

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Sammanfattning 
Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser har under det gångna 
året varit på remiss.  
 
Avtalet ska ligga till grund för en god och säker vård för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet beskriver 
ansvarsförhållandet mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt avser stärka 
och främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar 
till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.  
Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens 
socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för samverkan.  
Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens grunduppdrag, 13a 
kap. 1§ HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och sjukvårdsinsatser som på ett 
patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller 
annan särskild kompetens, 2 kap. 6§ HSL (2017:30). Kommunens hälso- och sjukvård 
ingår i begreppet primärvård, kommunal primärvård. 
 
Synpunkter är lämnade och sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter både 
avseende innehåll och modernisering av innevarande gemensamma hälso- och 
sjukvårdsavtalet till stor del tagits tillvara. Exempelvis avvikelsesystemet som nu 
uppgraderats för att kommuner ska kunna ta ut statistik vilket var en synpunkt från bl a 
Sotenäs.  
I avtalet tydliggörs det ekonomiska ansvaret. Patientens vård och behandling sker efter 
beslut eller ordination. Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt 
ansvar för beslut, ordinationer eller förskrivningar som görs av respektive huvudman.  
 
Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive 
kommunfullmäktige.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.  
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Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Lisbeth Olsson 
Eva-Maria Persdotter 

  
Lisbeth Olsson Eva-Maria Persdotter 
Förvaltningschef Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 
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§ 137 

Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för 
hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och region 
Västra Götaland 
Diarienummer RS 2022-00967 

Beslut 
1. Regionfullmäktige beslutar för egen del att ställa sig bakom Hälso- och 

sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland, tillsammans med 
tillhörande överenskommelser, med giltighet från den 1 januari 2023.  

2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i 
uppdrag att signera avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland 
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av samrådsorganet (SRO) har hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats 
och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 
överenskommelser med koppling till hälso- och sjukvårdsavtalet, där 
lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, 
också reviderats. 

Utöver det lagstadgade hälso- och sjukvårdsavtalet, med tillhörande 
överenskommelser, finns färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård, 
som kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Färdplanen beskriver målbild, förändrade 
arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen fram till 2030.   

SRO har den 24 februari 2022 ställt sig bakom det reviderade hälso- och 
sjukvårdsavtalet, och rekommenderar samtliga huvudmän att var för sig anta 
hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-05-17 § 123 
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• Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-08 

• Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

• Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2022-03-30 § 79 

Yrkanden på sammanträdet 
Pär Lundqvist (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Skickas till 

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
• Samtliga sjukhusstyrelser 
• Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder  
• Samrådsorganet, SRO  
• Västkom 
• Samtliga kommuner i regionen 
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A V T A L  

Hälso- och sjukvårdsavtal 
  
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor). 
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.  
 

Bilagor: 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland 
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende 
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 



 

 

Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

• Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser 

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Del C, Överenskommelser 

 
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna  
 

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 
 

Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser 
och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän 
karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank 
för termer och begrepp. 

 Inledning 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår 
som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 
primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och 
samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en 
god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser. 

Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för 
god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med 
identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma 
utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god 
och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser. 

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som 
följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras 
över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två 
huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både 
enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
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Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska 
eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs 
av primärvården. 

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.  

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet: 

• Vad blir bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

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

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna.  

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen 
innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att 
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra 
Götaland fram till 2030.  

 

 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet 
mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja 
samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar 
till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.  

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/fardplan-nara-vard/
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 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa. 
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan. 
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som 
utför insatserna. 

 Parternas gemensamma åtagande innebär 
att... 

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.  

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och 
görs kända inom de egna verksamheterna. 

- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har 
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade 
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt 
lagen om valfrihetssystem, LOV. 

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som 
patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med 
insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna 
ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga 
kring beslut som rör den egna personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
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ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att 
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 
enskilde samtycker till att den upprättas.  

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och VGR samt andra aktörer. 

Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde 
tackar nej till SIP. 

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer 
för samordnad individuell plan (SIP).  

 

 

 Informationsöverföring och planering 
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det 
att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt 
informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin 
vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma 
IT-tjänsten där informationsdelning sker. 

Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och 
utskrivningsprocessen.  

 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med 
evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och 
insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser 
ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet. 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland, PDF 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/samordnad-individuell-plan-sip/sip-riktlinje-och-bilagor/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning 
om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.  

 Avtalsparter 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som 
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige 
respektive kommunfullmäktige. 

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt 
kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt 
underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § 
HSL (2017:30).  

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för 
samverkan. 

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet. 
Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med 
arton månaders uppsägningstid. 

  Ändringar och tillägg till avtalet 
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.  

Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit 
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och 
tillägg i en överenskommelse. 

 Gemensam samverkansstruktur 
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt 
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samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt 
lokala samverkansgrupper.   

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla 
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta aktivt i samverkan. 

 Digitalisering och e-hälsa 

Gemensamma IT- tjänster 
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en 
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. 
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett 
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare 
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. 

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och 
att riktlinjer och rutiner följs.  

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är 
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.  

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive 
tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att 
påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma 
arbetssätt som ska utvecklas i samverkan. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av 
Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar 
för uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
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lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett 
gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma 
händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för 
analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.  

 

 Oenighet om tolkning av avtal  
Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet.  Vid oenighet 
om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand 
delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal 
eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

* L Ä S  M E R  
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/avvikelsehantering/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3cbc4c62-01f2-4cd4-8652-0bfe8e943231/Riktlinje%20Hantering%20av%20oenighet%20p%c3%a5%20regional%20niv%c3%a5%20V%c3%a5rdsamverkan%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det 
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.  

  

B.1  Lagstiftning 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som 
berör området ska beaktas. 

Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 
12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar 
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och 
omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser, 
tandvårdsförordningen (1998:1338). 

Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens 
grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och 
sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 § 
HSL (2017:30).  

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 
12 kap. 1 § HSL (2017:30): 

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  
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• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30).  

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  

För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig 
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 
2017:612). 

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna 
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).  

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den 
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen 
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård. 

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och 
sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt 
hälso- och sjukvårdsansvar. 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
insatser utförda av läkare och övriga kompetenser.  Tillsammans utgör 
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en 
god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen. 

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om 
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. 

Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination. 
Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för 
beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman. 

Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten 
vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård. 

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. * 

 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens ansvar 
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som 
är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och 
sluten vård, akut och planerad vård. 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar 
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där 
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär. 

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
primärvården enligt avtal mellan parterna. 

* L Ä S  M E R  
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland 
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• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter. 

• Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande 
medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

Kommunens ansvar 
Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska 
enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om 
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt 
personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet 
enligt LSS.  Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende enligt 12 kap. 2 § HSL.  

Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både 
enkla som komplexa. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 

• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan 
eller SIP.  

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård. 

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta: 

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade 
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under 
kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler.  

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
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förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 
 

B.4 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal.  

 

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats 
kan utföras som egenvård 

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller 
vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver 
praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren 
samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera 
om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patient-  
säkert sätt.  

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt 
gemensamma rutiner* som ska tillämpas i Västra Götaland.  

 

B.6 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

B.7 Asylsökande och personer som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd  

* L Ä S  M E R  
Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF 

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i 
Västra Götaland, PDF 

* L Ä S  M E R  
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/368f514e-3911-4cb9-b912-c6b3da9fe4ea/VG-rutiner_for_tillampning-1.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b795c188-0d5e-4034-95b1-00ea9506a05d/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b795c188-0d5e-4034-95b1-00ea9506a05d/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf?a=false&guest=true
https://www.vardsamverkan.se/omraden/egenvardsrutin/
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Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är 
enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso- 
och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta.  

B.8 Förvaring och transport av avliden 
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt HSL.  

I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.9 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende 
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt 
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient. 

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av 
VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala 
akutläkemedelsförråden.  

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/97c652b2-0bd0-4c67-b0e6-020b90617187/Riktlinje%20F%c3%b6rvaring%20och%20transport%20av%20avlidna%20f%c3%b6r%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talandsregionen%20och%20l%c3%a4nets%20kommuner.pdf?a=false&guest=true
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Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet 
samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt 
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära 
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.  

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. 

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och 
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt 
beskrivs. 

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de 
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har 
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid 
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning 
av kostnadsansvar för den aktuella produkten. 

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket 
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans 
kostnadsansvar.   

 

* L Ä S  M E R  
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
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B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en 
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution 
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt 
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt 
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, 
spolvätskor och trakeostomi*). 

 

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det 
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för. 

B.14 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen 
kvarstår dock hos huvudmannen. 

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är 
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.  

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I 
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket 
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.   

B.15 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt 
ansvar.  

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal 
primärvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser.  

 

 Inledning 
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras 
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och 
omfattningen mellan kommun och region. 

Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där 
parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt 
informationsutbyte sker enligt gällande rutin. 

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som 
ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
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• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30). 

 Syfte 
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten och närstående är medskapare i vård och behandling. 

 Gemensamt ansvar 
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar 
för ett personcentrerat förhållningssätt.  

Genom att: 

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin 
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar. 

• utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter. 
• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning 

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  
• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 

kan påverka det lokala samarbetet.  
• samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat 

genom Närområdesplan inklusive bilaga. 
• samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna 

bedriva en patientsäker och personcentrerad vård. 
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 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 

Läkarens patientansvar 
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet 
eller vårdnivå, ingår bland annat: 

• att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och 
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet. 

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid 
vård i livets slutskede. 

• att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt till kommunens legitimerade personal. 

• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 
läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens 
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela 
dygnet. 

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen. 
Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval.  I 
närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har 
ansvaret.  

• Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd 
och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att 
ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den 
kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd 
medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral 
enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar. 

5.2 Kommunens ansvar 
• Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och 

informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 
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• Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal 
primärvård. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan 
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. 

 Målgrupp 
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser 
vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård. 

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   
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 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som 
möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som 
bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt 
och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten. 

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård. 

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin. 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett 

personcentrerat förhållningssätt. 

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse 
och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och 
kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt 
ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

 Kommunens betalningsansvar  
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen 
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen. 
• Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt 

riktlinjen. 
• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska 

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in  

• Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården. 
• Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en 

patientsäker vård i hemmet. 
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5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * 
Fastställt belopp). 

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7 

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. 
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, 
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med 
i månadens genomsnitt.   

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.   

 Uppföljning   
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer 
ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin 
helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B 

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  
Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och 
sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen, 
hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska 
stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet 
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att 
beakta barnens bästa.  

 Målgrupper 
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  
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 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt kring personer med 
missbruk   

Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en 
överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL. 

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas 
och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får 
inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga 
kommunala och regionala verksamheter.  

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 
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helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar 
kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst 
ansvar är dock gemensamt för parterna. 

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

5.1 Brukarinflytande 
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk 
är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig 
grund och evidensbaserad kunskap.  

Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett 
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst 
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.  

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.  
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Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till 
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. 

 

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 
Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det 
stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument 
och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den 
enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt 
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till 
förbättrad patientsäkerhet. 

För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet Del A och B.  

 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad 
primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska 
specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.   Kommunen 
erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 

* L Ä S  M E R  
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) 

Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)  

https://www.vardochinsats.se/
https://kunskapsguiden.se/
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen.  

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar 
och behov av anpassning 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats 
för personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den 
enskildes behov. 

• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller 
studera. 

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 
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6.2 Personer med missbruk och beroende 
samt samsjuklighet 

Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller 
somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger 
behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuk-
lighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. 
Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig 
psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.  

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och 
förutsättningar.  

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 
• Initiera samverkan kring tillnyktring 
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Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
• Arbeta med återfallsprevention. 
• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med 
missbruks- och beroendeproblem.  

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
 

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 
Sida | 9  

 

därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. 

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  

Regionens respektive kommunens ansvar  
Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet. 
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna 
HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har 
behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte 
avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den 
enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   
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Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  

Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska 
utföras.  

• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 
dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på 
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 
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Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och 
hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan 
huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR 
betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden 
(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna 
schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen 
är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  

Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 
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6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  
• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 

tvångsvård. 
• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 

slutenvård i samråd med kommunen.  
• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning. 
• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 

slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 
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• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

 Uppföljning 
 Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser.  Uppföljning av 
följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om Munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För 
att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med 
Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 
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 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 
a §: 

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och 
som 

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 
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 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 

• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 
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Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 

 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/tandvard--munhalsa/tandvardsintyg-och-uppsokande-verksamhet/intygsbestallningen/


Del C, Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 
Sida | 6  

 

Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 

 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen.  

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-
tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/


Del C, Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 
Sida | 7  

 

 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få 
det. 

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 
• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 

erbjuder.   
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KS § 136   Dnr 2022/000664 

Handlingsplan psykisk hälsa – förlängning av befintligt avtal 

Sammanfattning 

Sedan några år finns en regionsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i samverkan 
mellan regionens kommuner och Västra Götalandsregionen. Den regionsgemensamma 
handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner.  
Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras varefter 
beslut om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad analys under 2019 beslutades att 
förlänga handlingsplanen till och med 2022. I juli 2020 fick Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en nationell strategi kring psykisk 
hälsa. Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera förslag till nationell strategi och 
nationell handlingsplan. På grund av detta föreslås att det inte görs någon revidering denna gång 
utan att handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023-2024.  
 
Socialchefsnätverket är i stort nöjda med handlingsplanens innehåll gällande det faktiska arbetet 
med området psykisk hälsa. I den fördjupade analys som genomfördes 2019 framfördes synpunkter 
och önskemål gällande samordningen i form av tjänsten som regionsamordnare för kommunerna. 
De synpunkter socialchefsnätverket framfört handlar om att man anser att samordningen bör ske i 
befintliga, ordinarie strukturer, inte att den ska upphöra.  
Man har önskat en översyn av detta i kommande revidering av handlingsplanen. Med detta sagt 
beslutade Fyrbodals kommuner att förlänga handlingsplanen att gälla 2021-2022. När det nu är dags 
för översyn av handlingsplanen inför 2023-2024 kvarstår kommunernas synpunkter i sak. Mot 
bakgrund av pågående arbete med nationell strategi och nationell handlingsplan ställer sig 
socialchefsnätverket bakom förslaget om en förlängning av nuvarande regionsgemensam 
handlingsplan för åren 2023-2024. Det är bra att synkronisera regionens arbete med den nationella 
processen.  

Beslutsunderlag  

Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa 2018-2024 
Handlingsplan, Nationell strategi psykisk hälsa 
Tjänsteutlåtande VästKom 
Protokollsutdrag VästKom §26, 22-05-10 
Tjänsteutlåtande Fyrbodals kommunalförbund 22-05-24 
Protokollsutdrag Fyrbodals kommunalförbund 22-06-17§ 76  
Omsorgschefens tjänsteutlåtande 22-06-30 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 96 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till Omsorgsnämndens förslag. 
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Forts. KS § 136 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna förlängning av handlingsplan psykisk hälsa till att gälla även 2023-2024 för att invänta 
nationell strategi och handlingsplan.  

 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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ON § 96   ON 2022/000100 

Handlingsplan psykisk hälsa – förlängning av befintligt avtal 

Beskrivning av ärendet  

Sedan några år finns en regionsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i samverkan 
mellan regionens kommuner och Västra Götalandsregionen. Den regionsgemensamma 
handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner.  
Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras varefter 
beslut om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad analys under 2019 beslutades att 
förlänga handlingsplanen till och med 2022. I juli 2020 fick Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en nationell strategi kring psykisk 
hälsa. Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera förslag till nationell strategi och 
nationell handlingsplan. På grund av detta föreslås att det inte görs någon revidering denna gång 
utan att handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023-2024.  
 
Socialchefsnätverket är i stort nöjda med handlingsplanens innehåll gällande det faktiska arbetet 
med området psykisk hälsa. I den fördjupade analys som genomfördes 2019 framfördes synpunkter 
och önskemål gällande samordningen i form av tjänsten som regionsamordnare för kommunerna. 
De synpunkter socialchefsnätverket framfört handlar om att man anser att samordningen bör ske i 
befintliga, ordinarie strukturer, inte att den ska upphöra.  
Man har önskat en översyn av detta i kommande revidering av handlingsplanen. Med detta sagt 
beslutade Fyrbodals kommuner att förlänga handlingsplanen att gälla 2021-2022. När det nu är dags 
för översyn av handlingsplanen inför 2023-2024 kvarstår kommunernas synpunkter i sak. Mot 
bakgrund av pågående arbete med nationell strategi och nationell handlingsplan ställer sig 
socialchefsnätverket bakom förslaget om en förlängning av nuvarande regionsgemensam 
handlingsplan för åren 2023-2024. Det är bra att synkronisera regionens arbete med den nationella 
processen.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-08-11 §106 
Tjänsteutlåtande Förlängning handlingsplan psykisk hälsa 22-06-30. 
Protokollsutdrag Fyrbodals kommunalförbund § 76 220617 
Tjänsteutlåtande Förlängning handlingsplan psykisk hälsa Fyrbodals kommunalförbund 22-05-24. 
Protokollsutdrag VästKom §26, 22-05-10. 
Tjänsteutlåtande Förlängning Handlingsplan Psykisk hälsa VästKom 
Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa 2018-2024. 
Handlingsplan, Nationell strategi psykisk hälsa 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna förlängning av handlingsplan 
psykisk hälsa till att gälla även 2023-2024 för att invänta nationell strategi och handlingsplan.  

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef  
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Tjänsteutlåtande 
Datum Dnr 
2022-06-30 ON 2022/000100 

Omsorgsförvaltningen 
Lisbeth Olsson 
Förvaltningschef 

Förlängning handlingsplan psykisk hälsa 

Beskrivning av ärendet 
Sedan några år finns en regionsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i 
samverkan mellan regionens kommuner och Västra Götalandsregionen. Den 
regionsgemensamma handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och 
lokala handlingsplaner. 
Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras 
varefter beslut om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad analys under 2019 
beslutades att förlänga handlingsplanen till och med 2022. I juli 2020 fick 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram underlag 
för en nationell strategi kring psykisk hälsa. Myndigheterna ska senast 1 september 
2023 presentera förslag till nationell strategi och nationell handlingsplan. På grund av 
detta föreslås att det inte görs någon revidering denna gång utan att handlingsplanen 
förlängs i två år, att gälla 2023-2024. 

Socialchefsnätverket är i stort nöjda med handlingsplanens innehåll gällande det 
faktiska arbetet med området psykisk hälsa. I den fördjupade analys som genomfördes 
2019 framfördes synpunkter och önskemål gällande samordningen i form av tjänsten 
som regionsamordnare för kommunerna. De synpunkter socialchefsnätverket framfört 
handlar om att man anser att samordningen bör ske i befintliga, ordinarie strukturer, 
inte att den ska upphöra. 
Man har önskat en översyn av detta i kommande revidering av handlingsplanen. Med 
detta sagt beslutade Fyrbodals kommuner att förlänga handlingsplanen att gälla 
2021-2022. När det nu är dags för översyn av handlingsplanen inför 2023-2024 kvarstår 
kommunernas synpunkter i sak. Mot bakgrund av pågående arbete med nationell 
strategi och nationell handlingsplan ställer sig socialchefsnätverket bakom förslaget om 
en förlängning av nuvarande regionsgemensam handlingsplan för åren 2023-2024. Det 
är bra att synkronisera regionens arbete med den nationella processen. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Ingen påverkan 
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Regelverk 

Ingen påverkan 

Organisation och personal 

Ingen påverkan 

Hållbar utveckling 

Ingen påverkan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna förlängning av 
handlingsplan psykisk hälsa till att gälla även 2023-2024 för att invänta nationell 
strategi och handlingsplan.   

Beslutsunderlag 
Handlingsplan psykisk hälsa 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Lisbeth Olsson 
Förvaltningschef 
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Förlängning handlingsplan psykisk hälsa 

Förslag till beslut 

 Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation att godkänna förslaget om att Handlingsplan psykisk hälsa förlängs 
att gälla 2023-2024. 
 

Beskrivning av ärendet 

Sedan några år finns en länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i 
samverkan mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen. Den länsgemensamma 
handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner.  

Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras 
varefter beslut om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad analys under 2019 
beslutades att förlänga handlingsplanen till och med 2022. I juli 2020 fick 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en 
nationell strategi kring psykisk hälsa. Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera 
förslag till nationell strategi och nationell handlingsplan. På grund av föreslås att det inte görs 
någon revidering denna gång utan att handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023-2024. 

Bedömning och synpunkter 

Socialchefsnätverket är i stort nöjda med handlingsplanens innehåll gällande det faktiska 
arbetet med området psykisk hälsa. I den fördjupade analys som genomfördes 2019 
framfördes synpunkter och önskemål gällande samordningen i form av tjänsten som 
länssamordnare för kommunerna. De synpunkter socialchefsnätverket framfört handlar om att 
man anser att samordningen bör ske i befintliga, ordinarie strukturer, inte att den ska upphöra. 
Man har önskat en översyn av detta i kommande revidering av handlingsplanen. Med detta 
sagt beslutade Fyrbodals kommuner att förlänga handlingsplanen att gälla 2021-2022. När det 
nu är dags för översyn av handlingsplanen inför 2023-2024 kvarstår kommunernas synpunkter 
i sak. Mot bakgrund av pågående arbete med nationell strategi och nationell handlingsplan 
ställer sig socialchefsnätverket bakom förslaget om en förlängning av nuvarande 
länsgemensam handlingsplan för åren 2023-2024. Det är bra att synkronisera länets arbete 
med den nationella processen. 



 

 
 

Finansiering 

Ingen kostnad för Fyrbodals kommunalförbund. 

Koppling till mål 

Strategiskt utvecklingsområde Stöd, omsorg och hälsa  
 

Ansvarig tjänsteperson 

Titti Andersson 
Teamchef Välfärdsutveckling 
Fyrbodals kommunalförbund 





   
 

 

 

 

      

 

Till VästKoms styrelse 

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 

Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 och rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att 
förlänga handlingsplanen. 

 

Sammanfattning av förslaget 
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa-
frågor på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de 
statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020.    
 
Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 
kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och 
Göteborg inom ramen för vårdsamverkan. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav 
stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, 
med tankar om att en reviderad plan skulle tas fram och börja gälla från och med 2023. 
 
I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta 
fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 2023 
ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny 
nationell handlingsplan för psykisk hälsa. Handlingsplanen föreslås bli gällande för 5–
10 år och den ska också innehålla mål och indikatorer.   
 
När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet 
att säga i nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har 
en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och 
med 2025. 
 
Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi 
synkroniserar vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella 
processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig 
länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella.  
 
Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande 
länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Handlingsplanen 



   
 

 

 

 

      

kommer då att totalt omfatta perioden 2018–2024. Vårdsamverkan Västra Götaland 
ställde sig den 10 mars bakom förslaget. Det Politiska samrådsorganet ställde sig den 
28 april bakom förslaget och rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i 
enlighet med förslaget.  
 
 
 
 
Bilagor:  
Handlingsplan Psykisk hälsa 
PP-presentation 
  
  
 

Helena Söderbäck      Anneli Assmundson Bjerde 

tf direktör VästKom     Chef välfärdsutveckling, VästKom  
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftade bland annat till att 
stärka kommuner och regioner i arbetet med 
att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta 
för att minska den psykiska ohälsan. Sedan dess 
har regeringen och SKR återkommande träffat 
överenskommelser inom området. Huvudmännen 
får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla 
sina insatser inom området och för det 
gemensamma arbetet att ta fram länsgemensamma 
handlingsplaner. 

Denna handlingsplan är gemensam för Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och 
Göteborg (NSPHVG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan
Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det 
länsgemensamma arbetet med handlingsplan psykisk hälsa 
hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande 
är aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit 
olika långt. 

Nationellt har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
fått i uppdrag att ta fram en långvarig strategi för insatser 
runt psykisk hälsa och suicid. Den strategin planeras 
resultera i en ny handlingsplan som ska gälla i en längre 
tidsperiod, mellan 5-10 år, och beräknas kunna träda i 
kraft 2025.  Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och 
det politiska samrådsorganet (SRO) har därför tagit 
ställning för att den befintliga handlingsplanen förlängs 
till och med 2024. Under förlängningen förs en dialog 
med nationell nivå för att i möjligaste mån takta med den 
kommande nationella strategin och handlingsplanen.  De 
kommande årens arbete med handlingsplanen kommer 
att utgå ifrån de utvecklingsområden som framkom i 
den fördjupade analysen, med ökat fokus på de mål som 
hittills prioriterats i begränsad utsträckning.

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare. www.vardsamverkan.se/ 

handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• Andel äldre med äldreomsorg som har 

besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Fortsatt utveckling av samverkan inom 

kunskapsstyrning psykisk hälsa, initialt 
benämnt regionalt resurscentra för psykisk 
hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.



8

Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Andel barn och unga som får en första 

bedömning vid BUP inom 30 dagar. 
• Andel barn och unga som fått 

bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställd 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region ska 
upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person 
har behov av insatser från båda huvudmännen. I  Västra 
Götaland finns från 2020 en överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas bästa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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Handlingsplan psykisk hälsa

1

• Nuvarande länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa löper fram till 2022. 

• Ny nationell strategi och handlingsplan håller på att tas fram. 

Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018 ‐ 2022

2020 2022 202420232021
Uppdrag till 

Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen

Individuell analys hos 
aktuella myndigheter

Gemensam analys hos 
Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen

Slutrapport till 
Socialdepartementet

Framtagande av ny 
nationell strategi (prop)

Framtagande av 
nationell handlingsplan, 

10‐årig

1 september 20211 september 2021 1 september 20231 september 202331 december 202131 december 202130 juli 202030 juli 2020 2025?2025?

Arbetsplan för fortsatt 
arbete
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KS § 126   Dnr 2022/000777 

Budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Ärendet avser en budgetjustering från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen för innevarande 
budgetår inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde.  

Beskrivning av ärendet 

I december 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett tillfälligt budgettillskott år 2022 om 500 tkr 
till Byggnadsnämnden i fråga om trafikutredning för Smögen. Inom ramen för översiktsplanearbetet 
har en mobilitetstutredning genomförts och finansierats via Kommunstyrelsens budget. Det saknas 
anledning att gå vidare med ytterligare utredningsarbete innan åtgärder som föreslagits i 
mobilitetsutredningen kunnat utvärderas. Beslut finns också om en trafikutredning för 
Hunnebostrand vilket också berörs i översiktsplanearbetet. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för översiktsplanebudgeten. Vissa av åtgärderna i mobilitetsutredningen 
kan genomföras 2022. Ansvaret för dessa ligger hos Kommunstyrelsen.  
 
Budgettillskottet föreslås därför att flyttas från Byggnadsnämnden till Kommunstyrelsen, dels för 
finansiering av mobilitetsutredningen, dels för genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i 
mobilitetsutredningen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-07-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-31 § 129 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att minska Byggnadsnämndens ramanslag för 2022 med 500 tkr och 
höja Kommunstyrelsens ramanslag med motsvarande belopp.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 129 Dnr 2022/000777 

Budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Ärendet avser en budgetjustering från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen för innevarande 
budgetår inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde.  

Beskrivning av ärendet 

I december 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett tillfälligt budgettillskott år 2022 om 500 tkr 
till Byggnadsnämnden i fråga om trafikutredning för Smögen. Inom ramen för översiktsplanearbetet 
har en mobilitetstutredning genomförts och finansierats via Kommunstyrelsens budget. Det saknas 
anledning att gå vidare med ytterligare utredningsarbete innan åtgärder som föreslagits i 
mobilitetsutredningen kunnat utvärderas. Beslut finns också om en trafikutredning för 
Hunnebostrand vilket också berörs i översiktsplanearbetet. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för översiktsplanebudgeten. Vissa av åtgärderna i mobilitetsutredningen 
kan genomföras 2022. Ansvaret för dessa ligger hos Kommunstyrelsen.  
 
Budgettillskottet föreslås därför att flyttas från Byggnadsnämnden till Kommunstyrelsen, dels för 
finansiering av mobilitetsutredningen, dels för genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i 
mobilitetsutredningen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-07-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att minska Byggnadsnämndens ramanslag för 2022 med 500 tkr och 
höja Kommunstyrelsens ramanslag med motsvarande belopp.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-07-18 KS 2022/000777 
   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

 
 

Budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och 
Kommunstyrelsen  

Sammanfattning 
Ärendet avser en budgetjustering från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen för 
innevarande budgetår inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde.  

Ärendet 
I december 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett tillfälligt budgettillskott år 2022 
om 500 tkr till byggnadsnämnden i fråga om trafikutredning för Smögen. Inom ramen 
för översiktsplanearbetet har en mobilitetstutredning genomförts och finansierats via 
kommunstyrelsens budget. Det saknas anledning att gå vidare med ytterligare 
utredningsarbete innan åtgärder som föreslagits i mobilitetsutredningen kunnat 
utvärderas. Beslut finns också om en trafikutredning för Hunnebostrand vilket också 
berörs i översiktsplanearbetet. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för översiktsplanebudgeten. Vissa av åtgärderna i 
mobilitetsutredningen kan genomföras 2022. Ansvaret för dessa ligger hos 
kommunstyrelsen.  
 
Budgettillskottet föreslås därför att flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, 
dels för finansiering av mobilitetsutredningen, dels för genomförande av vissa åtgärder 
som föreslagits i mobilitetsutredningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att minska Byggnadsnämndens ramanslag för 2022 med 
500 tkr och höja kommunstyrelsens ramanslag med motsvarande belopp.  
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Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Byggnadsnämnden 
Drift- och projektchefen 
Anläggningschefen 
Plan- och byggchefen 

  
Eveline Karlsson Anna Liedholm 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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KS § 143 Dnr 2022/000457 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning 

En översyn av Kommunfullmäktiges arbetsordning har genomförts inför ny mandatperiod.  
 
Översynen har utgått från SKR:s Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala 
bedömningar, rev januari 2021.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med administrativ chef genomfört en översyn av 
Kommunfullmäktiges arbetsordning inför ny mandatperiod 2023-2027 i syfte att anpassa den till 
SKR:s rekommendationer.  
 
I förslaget är revideringar markerade enligt följande; 
Svart text – gällande text 
Röd text – ändringar och ny föreslagen text. 
 
Förutom anpassningar till SKR:s rekommendationer föreslår Kommunfullmäktiges presidium att 
följande läggs till; 
§ 38 Politisk diskussion utan beslut 
Då ett politiskt beslut av principiell betydelse eller av större vikt väntas komma upp på fullmäktiges 
dagordning, kan fullmäktige ta upp detta ärende till diskussion utan att fatta beslut. Varje 
gruppledare vars parti är representerat i fullmäktige har rätt att hos ordföranden begära att en fråga 
önskas debatteras. Ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena om frågan är av den 
betydelse att en politisk diskussion skall genomföras och i så fall när den skall äga rum. 
 
Övriga förslag som inkommit under mandatperioden kring förändringar av arbetsordningen är;  
 

• Motion ökad demokrati, dnr 2019/001394, KF 2020-06-11  § 81. Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom att motionärens förslag får 
utvärderas i samband med den översyn av hela arbetsordningen som är planerad i syfte att 
anpassa den till SKR:s rekommendationer.  

• Motion om Demokrati och transparens nämnder, dnr 2021/809, KF 2021-11-11 § 121. 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Gällande arbetsordning 
SKR, Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar, rev januari 2021 
Förslag Arbetsordning 2022-05-17 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 121 
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Forts. KS § 143 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringen av Kommunfullmäktiges arbetsordning, daterad 
2022-05-17. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 121 Dnr 2022/000457 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning 

En översyn av Kommunfullmäktiges arbetsordning har genomförts inför ny mandatperiod.  
 
Översynen har utgått från SKR:s Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala 
bedömningar, rev januari 2021.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med administrativ chef genomfört en översyn av 
Kommunfullmäktiges arbetsordning inför ny mandatperiod 2023-2027 i syfte att anpassa den till 
SKR:s rekommendationer.  
 
I förslaget är revideringar markerade enligt följande; 
Svart text – gällande text 
Röd text – ändringar och ny föreslagen text. 
 
Förutom anpassningar till SKR:s rekommendationer föreslår Kommunfullmäktiges presidium att 
följande läggs till; 
§ 38 Politisk diskussion utan beslut 
Då ett politiskt beslut av principiell betydelse eller av större vikt väntas komma upp på fullmäktiges 
dagordning, kan fullmäktige ta upp detta ärende till diskussion utan att fatta beslut. Varje 
gruppledare vars parti är representerat i fullmäktige har rätt att hos ordföranden begära att en fråga 
önskas debatteras. Ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena om frågan är av den 
betydelse att en politisk diskussion skall genomföras och i så fall när den skall äga rum. 
 
Övriga förslag som inkommit under mandatperioden kring förändringar av arbetsordningen är;  
 

• Motion ökad demokrati, dnr 2019/001394, KF 2020-06-11  § 81. Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom att motionärens förslag får 
utvärderas i samband med den översyn av hela arbetsordningen som är planerad i syfte att 
anpassa den till SKR:s rekommendationer.  

• Motion om Demokrati och transparens nämnder, dnr 2021/809, KF 2021-11-11 § 121. 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Gällande arbetsordning 
SKR, Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar, rev januari 2021 
Förslag Arbetsordning 2022-05-17 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-05-17 
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Forts. KSAU § 121 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringen av Kommunfullmäktiges arbetsordning, daterad 
2022-05-17. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

 

 

 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-17 KA 2022/000457 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund, 0523-664519anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning 
En översyn av Kommunfullmäktiges arbetsordning har genomförts inför ny mandatperiod.  
 
Översynen har utgått från SKR:s Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala 
bedömningar, rev januari 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med administrativ chef genomfört en 
översyn av Kommunfullmäktiges arbetsordning inför ny mandatperiod 2023-2027 i syfte 
att anpassa den till SKR:s rekommendationer.  
 
I förslaget är revideringar markerade enligt följande; 
Svart text – gällande text 
Röd text – ändringar och ny föreslagen text. 
 
Förutom anpassningar till SKR:s rekommendationer föreslår Kommunfullmäktiges 
presidium att följande läggs till; 
§ 38 Politisk diskussion utan beslut 
Då ett politiskt beslut av principiell betydelse eller av större vikt väntas komma upp på 
fullmäktiges dagordning, kan fullmäktige ta upp detta ärende till diskussion utan att fatta 
beslut. Varje gruppledare vars parti är representerat i fullmäktige har rätt att hos 
ordföranden begära att en fråga önskas debatteras. Ordförande bestämmer efter samråd 
med vice ordförandena om frågan är av den betydelse att en politisk diskussion skall 
genomföras och i så fall när den skall äga rum. 
 
Övriga förslag som inkommit under mandatperioden kring förändringar av arbetsordningen 
är;  
 

• Motion ökad demokrati, dnr 2019/001394, KF 2020-06-11  § 81. Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom att motionärens 
förslag får utvärderas i samband med den översyn av hela arbetsordningen som är 
planerad i syfte att anpassa den till SKR:s rekommendationer.  

• Motion om Demokrati och transparens nämnder, dnr 2021/809, KF 2021-11-11 § 
121. Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Förslaget innebär inga ekonomiska förändringar. 
 

Regelverk  

Kommunallagen  

Organisation och personal 

- 

Hållbar utveckling 

Förslaget innebär inga förändringar ur ett hållbarhetsperspektiv ur ett ekonomiskt, socialt, 
eller miljömässigt perspektiv.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringen av Kommunfullmäktiges arbetsordning, 
daterad 2022-05-17. 
 
   

Bilaga/Bilagor 
Förslag Arbetsordning 2022-05-17 
SKR, Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar, rev januari 2021 
Gällande arbetsordning 
 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef 
 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommundirektör 
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Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 
 
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. Med ledamot avses också tjänstgörande 
ersättare. 
  
 
Antalet ledamöter (5 kap. 5-7 § KL) 
§ 1 
Fullmäktige har 31 ledamöter.  
 
Antalet ersättare i fullmäktige ska vara högst hälften av antalet ordinarie ledamöter som 
varje parti innehar. 
 
 
Presidium (5 kap.11 § KL) 
§ 2 
De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet väljer fullmäktige en ordförande samt 
en förste och en andre vice ordförande bland ledamöterna (presidium). Presidievalen ska 
förrättas på första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige.   
 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.  
 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden  anser att det behövs. 
 
Interimsordförande, ålderspresident  
§ 3 
Tills presidievalen har förrättats tjänstgör den som varit ledamot i fullmäktige längst tid 
(ålderspresidenten) som ordförande.  
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem 
vara ålderspresident.   
 
Fyllnadsval till presidiet mm 
§ 4 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden 
av tjänstgöringstiden för den som avgått.   
 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  
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Upphörande av uppdraget 
§ 5 
Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget 
vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den 
förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan 
ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska be stå. Ansökan ska 
göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. 
Ansökan ges   in till kommunstyrelsens kansli. 
 
Ansvarsområden för fullmäktiges presidium  
§ 6  
Fullmäktiges presidium ska främja och utveckla fullmäktiges arbetsformer.  
 
Fullmäktiges presidium ska ha regelbundna överläggningar med kommunstyrelsens 
presidium.  
 
Fullmäktiges presidium ska ha regelbundna överläggningar med kommunens revisorer. 
 
Fullmäktiges presidium ska bereda budget för kommunens revisorer. 
 
Fullmäktiges presidium ska ha regelbunden kontakt med gruppledarna för partierna i 
fullmäktige.  
 
Fullmäktiges presidium ska i samråd med kommunstyrelsens presidium svara för 
kommunens allmänna representation vid t.ex. invigningar, jubileer, officiella besök, 
uppvaktningar och välkomnande samt firande av högtidsdagar och utdelning av 
kulturpriser och stipendier.  
 
Fullmäktiges presidium ansvarar för att, i samråd med kommunstyrelsens presidium, 
samordna utbildningen av förtroendevalda. 
  
Fullmäktiges presidium ansvara för utdelning av hedersbelöning till kommunens 
anställda och förtroendevalda samt utdelning av hedersbelöning av särskilda skäl.  
 
 
 
Tid och plats för sammanträdena (5 kap § 12 KL) 
§ 7 
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde på dag, tid och plats som fullmäktige 
bestämmer varje år.  
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum sammanträder nyvalda fullmäktige första 
gången i oktober.  
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Avgående fullmäktige bestämmer dag och tid för det första sammanträdet med det nya 
fullmäktige.  
 
 
Extra sammanträde (5 kap § 12 KL) 
§ 8 
 
Kommunstyrelsen eller en tredjedel av fullmäktiges ledamöter har rätt att begära ett 
extra sammanträde eller om ordföranden anser att det behövs. 
 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena.  
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligt hos ordföranden och innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.  
 
 
Ändringar i sammanträdesordningen 
§ 9 
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dag eller för sammanträdet.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dag och tid ska 
ändras ska ordföranden snarast underrätta ledamöter och ersättare om beslutet. 
Information om beslutet ska snarast, om möjligt minst en vecka före den bestämda 
sammanträdesdagen, anslås på kommunens anslagstavla.  
 
 
Deltagande på distans 
§ 10 
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast dagen före fem 
arbetsdagar  sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli.  
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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Placeringsordning  
§ 11 
Fullmäktiges presidium har tillsammans med sekreteraren särskilt anvisade platser i 
fullmäktigesalen.  
 
Ledamöterna är placerade partivis.  
 
 
Tillkännagivande av sammanträden 
§ 12 
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 
uppgifter om de ären den som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska 
tillkännages på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före 
sammanträdesdagen.  
 
Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet 
och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar 
däremot. 
 
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 
 
 
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§ 13 
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen 
kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast om när och var sammanträdet ska fortsätta.  
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande om det fortsatta  sammanträdet på vanligt sätt. 
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare 
som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet. 
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Ärenden och handlingar till sammanträdena 
§ 14 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende om inte annat följer av lag.  
 
§ 15 
 
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden 
i de ärenden som tagits in i   tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare 
före sammanträdet. 
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter 
och ersättare före sam manträdet. 
 
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 
 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de   avses bli ställda. 
 
Handlingar ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida 
www.sotenas.se  
 
 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
§ 16 
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett samman-
träde ska snarast anmäla detta till respektive partis gruppledare. Partierna svarar själva 
för att ersättare kallas in.  
 
§ 17 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

http://www.sotenas.se/
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§ 18 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör 
inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Upprop 
§ 19 
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet.  
 
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.  
 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde 
och när ordföranden anser att det behövs.  
 
Protokollsjusterare 
§ 20 
Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet. 
 
Sedan upprop har skett väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet och att förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar.  
 
 
Turordning för handläggning av ärendena 
§ 21 
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 
ärenden. 
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte 
finns med i tillkännagivandet. 
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det  senare under sammanträdet. 
 



 
 

 Arbetsordning Fullmäktige | Kommunfullmäktige | Förslag 2022-05-17 | Dnr / | Sid 7/17 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Yttranderätt vid sammanträdena 
§ 22 

Rätt att delta i överläggningen har 
 

• kommunalråd/oppositionsråd. Dessa har även rätt att framställa  förslag. 
• ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid 

behandling av ett ärende  där nämndens verksamhetsområde berörs, 
• ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 

behandlar ett ärende som beredningen har handlagt, 
• ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 

besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning 
av svaret, 

• styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

• Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som 
kommunen är medlem i vid   besvarandet av en interpellation eller fråga och 
överläggning hålls i anledning av svaret. 

 
Även icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt (ej beslutanderätt och ej förslagsrätt) 
vid fullmäktiges överläggningar. 
 
Ungdomar får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ärenden som avser 
ungdomsfrågor. 
 
 
§ 23 
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och  årsredovisningen. 
 
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas  granskning eller revisorernas egen förvaltning. 
 
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen. 
 
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i 
överläggningarna när revisions berättelsen över den verksamhet som den 
förtroendevalde ansvarar för behandlas. 
 
Ordförande och vice ordförandena i en nämnd får delta i överläggningarna när 
revisionsberättelsen över verksam heten i den egna nämnden behandlas. 
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§ 24 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som 
behövs, kalla ordförandena     och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 
 
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice 
ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda  i de samverkande 
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggning arna. 
 
 
§ 25 
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  
 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena.  
 
Talarordning och ordningen vid sammanträdet 
§ 26 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 
denne anmält sig och blivit uppropad.  
 
Följande debattordning bör tillämpas: Varje parti har rätt till ett tio (10) minuter långt 
inledningsförfarande. Efterföljande inlägg begränsas till fyra (4) minuter. Antalet 
debattinlägg är obegränsat. 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg 
om högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 
Vid replik äger varje talare rätt att göra högst två inlägg. 
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse från 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från ledamoten ordet. I övrigt får ingen avbryta 
en talare under dennes anförande.  
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.  
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Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får ordföranden upplösa 
sammanträdet.  
 
 
Yrkanden  
§ 27 
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de 
har uppfattats korrekt.  
 
Ordförande befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller återtas om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  
 
Ordföranden har rätt att begära att yrkanden ska lämnas skriftligt under mötet.   
 
Ordföranden får vägra proposition om denna anser att ett framställt yrkande strider mot 
lag, annan författning eller denna arbetsordning. Om fullmäktige bifaller yrkande att 
proposition ska ställas får ordföranden därefter inte vägra proposition.  
 
Ordföranden ska vägra proposition om denna anser att ett framställt yrkande innebär ett 
nytt ärende. Detta gäller inte i ärenden som inte behöver beredas.   
 
 
Deltagande i beslut  
§ 28 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla det till ordföranden 
innan beslutet fattas.  
 
En ledamot som inte gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om beslutet 
fattas med acklamation.  
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Omröstningar 
§ 29 
En omröstning ska vara öppen utom i ärenden som avser personval.  
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts 
att justera proto kollet. 
 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 
Uppropet sker enligt upprops listan. 
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot  avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 
återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart. 
 
§ 30 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara  omärkt, enkel och sluten. 
En valsedel är ogiltig om den 
 

• upptar namnet på någon som inte är valbar, 
• upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
• upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 
För sådana val finns  särskilda föreskrifter i lag. 
 
 

Motioner  
§ 31 
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. 
Endast de som undertecknat motionen ses som motionärer. Egenhändig namnteckning 
krävs inte vid inlämning via e-post.  
 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.  
 
En motion väcks genom att den lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller lämnas vid 
ett sammanträde i fullmäktige.  
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En ersättare får bara väcka en motion när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde.  
 
Motionen ska läsas upp av motionären eller kortfattat föredras av presidiet. 
 
§ 32 
Motioner bör beredas så att de kan läggas till fullmäktige för beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes.  
 
Efter beredningen ska beslutsförslag företrädesvis ges i form av bifall eller avslag.  
 
I samband med en motions avgivande ges ledamöterna en möjlighet att kort lämna 
synpunkter på motionen genom att ordföranden lämnar ordet fritt i samband med att 
motionen anmäls.  
 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i april och oktober. I de 
fall fullmäktige inte sammanträder dessa månader görs redovisningen på första 
sammanträdet därefter.  
 
Medborgarförslag 
§ 33 
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige, så kallat 
medborgarförslag.  
 
Ett medborgarförslag ska vara skriftligt, ha beteckningen ”medborgarförslag”, och vara 
undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer 
ska anges. Egenhändig namnteckning krävs inte vid inlämning via e-post.  
 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom full-
mäktiges, styrelsens, en nämnds eller en fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Det 
får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller ha odemokratisk 
eller kränkande innebörd.  
 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.  
 
Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller 
lämnas vid ett sammanträde i fullmäktige.  
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Fullmäktige kan i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen 
eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är principiellt eller av större 
vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (KL 5 kap § 1).  
 
Förslagsställaren ska i  så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen 
kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd 
gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 
 
Ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd 
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.  
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställare 
underrättas och ha rätt att yttra sig i samband med fullmäktiges behandling. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträde i april och 
oktober.  
 
I de fall fullmäktige inte sammanträder dessa månader görs redovisningen på första 
sammanträdet därefter.  
 
Företagens initiativrätt 
§ 34 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i 
fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får 
ta ställning till. 
 
 
 
Interpellationer 
§ 35 
En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Egen-
händig namnteckning krävs inte vid inlämning via e-post. 
 
Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast sex fem arbetsdagar före det 
sammanträde ledamoten avser att ställa den.  
 
En ersättare får bara lämna in en interpellation under ett sammanträde där ersättaren 
tjänstgör.  
 
Efter att ordföranden funnit att interpellationen lagligen får tas upp ställer ordföranden 
proposition på om interpellationen får ställas eller inte. Därefter meddelar den som ska 
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besvara interpellationen om den avser att besvaras på dagens sammanträde eller 
nästkommande. Om interpellationen ska besvaras på dagens sammanträde läser 
interpellanten upp den.  
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 
det där interpellationen ställdes.  
 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Den som ställt interpellationen ska få ett 
skriftligt svar senast dagen innan det sammanträde interpellationen avses besvaras. 
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas bör tas med i kungörelsen.  
 
Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ 
kommunallagen får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.  
 
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordfö randen i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen/landstinget är medlem, om denne på grund av sitt 
uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 
 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas  oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller 
inte. 
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Frågor  
§ 36 
En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Egenhändig 
namnteckning krävs inte vid inlämning via e-post. 
 
Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast två arbetsdagar före det 
sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.  
 
En fråga ska företrädesvis ställas i syfte att erhålla sakupplysning och därvid inte kräva 
ett omfattande utredningsarbete för att kunna besvaras.  
 
Vad som sägs i § 35 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt.  
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.  
 
Allmänhetens frågestund  
§ 37 
 
Allmänheten kan beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
följande sammanträden med fullmäktige:  
 

• när fullmäktige behandlar årsredovisningen  
• när fullmäktige behandlar budgeten  

 
I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska 
förekomma.  
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från 
allmänheten får förekomma.  
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.  
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som 
behövs för att lämna upplysningar under den. 
 

Politisk diskussion utan beslut 
§ 38 
 
Då ett politiskt beslut av principiell betydelse eller av större vikt väntas komma upp på 
fullmäktiges dagordning, kan fullmäktige ta upp detta ärende till diskussion utan att 
fatta beslut. Varje gruppledare vars parti är representerat i fullmäktige har rätt att hos 
ordföranden begära att en fråga önskas debatteras. Ordförande bestämmer efter samråd 
med vice ordförandena om frågan är av den betydelse att en politisk diskussion skall 
genomföras och i så fall när den skall äga rum. 
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Beredning av ärenden  
§ 39 
Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska behandla ska beredas. 
 
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden.  
 
På varje sammanträde ska de fullmäktigeärenden som kommit in sedan det förra 
sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har 
fattats redovisas. 
 
Återredovisning från nämnderna 
§ 40 

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom 
anges i respektive nämnds reglemente. 
 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
§ 41 

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

 
Beredning av revisorernas budget 
§ 42 
Presidiet bereder revisorernas budget. 
 
 
Fullmäktigeberedningar 
§ 43 
Fullmäktige kan tillsätta särskilda beredningar för utredning av olika frågor. 
Ledamöterna kan väljas såväl inom som utom fullmäktige. Tjänstgöringstiden 
sammanfaller med löpande mandatperiod för kommunstyrelsen.  
 
Fullmäktige ska ange vilka uppgifter den särskilda beredningen ska bereda samt hur 
många ledamöter och ersättare beredningen ska ha samt utse ordförande och vice 
ordförande.  
 
Beredningen får inte binda sig för utgifter innan den erhållit anslag för 
utredningsuppdraget.  
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Beredningen får begära yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, 
beredningar och anställda.  
 
Beredningen ska minst två gånger varje år redovisa hur utredningsuppdraget fullgörs.  
 
Om beredningen inte fullgjort sitt uppdrag inom mandatperioden ska beredningen lämna 
redogörelse till fullmäktige med beräknad tid för slutredovisning av uppdraget.  
 
Valberedning  
§ 44 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljs en valberedning för den 
löpande mandatperioden.  
 
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare per parti.  
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla 
med undantag av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval.  
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.  
 
Valberedningen väljer själv sina arbetsformer.  
 
Vid nominering av nya förtroendevalda ska respektive parti ange namn, adress, telefon-
nummer, personnummer och eventuell e-postadress på den nominerade till kommun-
styrelsens kansli. Samtidigt bör anges om den nominerade medger att personuppgifterna 
publiceras på internet eller inte. 
 
 
 
Justering av protokollet 
§ 45 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  
 
Om två eller flera ledamöter fungerat som ordförande under ett sammanträde justerar 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
ordföranden har lett.  
 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt eller muntligt innan fullmäktige justerar den.  
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Protokollet får justeras digitalt med avancerad elektronisk signatur. Signeringen ska ske 
i enlighet med lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. 
 
Reservation 
 § 46 
Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den 
tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.  
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska moti veringen dock lämnas i så god tid att den kan tas in i 
den del av protokollet som omedelbart justeras. 
 
 
 
Expediering och publicering 
§ 47 
Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder och andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet. Undantag får göras i de fall de berörda får hela 
protokollet.  
 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid få hela protokollet.  
 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 
andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn om inte fullmäktige beslutar annat.     
 
 § 48 

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 
som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på 
kommunens hemsida i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan 
författning. 
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Förord 
I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige. Det är en reviderad utgåva av det  
underlag till arbetsordning som ursprungligen gavs ut av Sveriges kommuner och Landsting 2016.  
En större revidering av arbetsordningen skedde i samband med att den nya kommunallagen (2017:725) 
trädde i kraft. Denna reviderade utgåva innehåller en ändring i 1 §. 

Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en 
arbetsordning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. För att underlätta 
anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar. 

Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommu-
nalt beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsord-
ningar, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-
lagens bestämmelser om beslutsprocessen i fullmäktige. 

Författare till skriften har varit förbundsjuristen Emilia Danielsson och Lena Dalman med biträde av 
förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma vid avdelningen för juridik. 

Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll i januari 2021. 

 

Stockholm, januari 2021 

 

Germund Persson 

Avdelningen för juridik 
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ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE 

INLEDNING 

Detta underlag riktar sig till kommuner, landsting och regioner. Vad som härefter sägs i underlaget avseende 
landsting omfattar även regioner enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

För vårt arbete har vi haft följande utgångspunkter: 

 innehållet i kommunallagen 

 utvecklingen av kommunal praxis 

 den kommunaldemokratiska utvecklingen 

 hänsyn till skiftande lokala förutsättningar i kommunerna och landstingen. 

Vår normalarbetsordning innehåller förslag till bestämmelser och kommentarer till dessa. Det bör betonas att det 
rör sig om ett underlag för lokala bedömningar, och att vår normalarbetsordning utgör ett exempel på hur en ar-
betsordning kan utformas. Mot den bakgrunden redovisar vi också ett flertal alternativa lösningar i kommentar-
delen. 

Erfarenheten visar att fullmäktiges grundläggande funktioner är desamma i alla kommuner och landsting men att 
det kan finnas olika uppfattningar i detaljfrågor. Det är därför naturligt att arbetsordningarna varierar inom de 
ramar som lagen tillåter. Hänsyn kan t.ex. tas till kommunens eller landstingets storlek, antalet partier i fullmäk-
tige, fullmäktiges storlek och hur man ser på fullmäktiges roll. 

Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. De får givetvis inte strida mot KL eller  
annan lag. Det rättsliga värdet på bestämmelserna i en arbetsordning kan variera. Vissa är av mer konstitutiv  
karaktär, medan andra närmast har karaktären av rena ordningsföreskrifter. Detta har betydelse för frågan om 
fullmäktige själv kan ge dispens från en bestämmelse i arbetsordningen vid ett visst tillfälle, eller om ett beslut 
om detta kräver enighet. Vidare har bestämmelsernas olika karaktär betydelse för frågan om en överträdelse av 
dem kan leda till att besluten upphävs vid ett överklagande. I 13 kap. 9 § KL anges att ett beslut inte behöver 
upphävas om ett fel inte haft betydelse för ärendets utgång. Ett sådant fel skulle t.ex. kunna vara överträdelser  
av renodlade ordningsföreskrifter i arbetsordningen. Presumtionen bör dock vara att de bestämmelser som tas in 
i arbetsordningen blir tvingande för fullmäktige. Detta måste därför beaktas vid införande av ytterligare bestäm-
melser i arbetsordningen. 

Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I sakens natur 
ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de 
inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestäm-
melser om 

1. antalet ledamöter i fullmäktige, 

2. när sammanträden ska hållas, 

3. anmälan av hinder att delta i sammanträden. 

4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 

5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts, 

6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar, 

7. förfarandet vid omröstningar, 

8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, 

9. formerna för justeringen av protokollen, samt 
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10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

 
Om fullmäktige med stöd av 8 kap.1 § KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen 
även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Samma sak gäller om fullmäktige beslutat att 
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. 

Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan arbetsordningen således komplettera KL där denna endast ger ram-
bestämmelser. I förarbetena betonas särskilt behovet av regler för slutna omröstningar (prop. 1990/91:117 s. 
194). I många fall är reglering i arbetsordning frivillig men det kan ändå fram- stå som angeläget att ta in be-
stämmelser som inte finns i KL. Dit hör t.ex. regler om ordförandens ”ordningsmakt”. 
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KAPITEL 1 
ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE 

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsord-
ning. 

ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL) 

1§ Alternativ 1: Fullmäktige har ... ledamöter. Antalet ersättare ska utgöra … av det antal platser som varje parti 
fått i fullmäktige.  

Alternativ 2: Fullmäktige består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande 
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska 
förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden 
anser att det behövs. 

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige 
längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäk-
tige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om 
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET 

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäkti-
gesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag un-
der återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska be-
stå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges 
in till kommunstyrelsens kansli. 

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL) 
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6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer full-
mäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i okto-
ber. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium. 

EXTRA SAMMANTRÄDE 

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska 
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE 

9 § Fullmäktige sammanträder i … 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 

DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL) 

10 § Fullmäktige 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 sätt att samtliga del-
tagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA 

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ären-
den som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som 
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot. 

I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige  
besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 
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Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fort-
sätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta 
sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter 
ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när samman-trädet avbryts om  
tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE 

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte 
annat följer av lag. 

 

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i 
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sam-
manträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de  
avses bli ställda. 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast  
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur 
att tjänstgöra. 

 

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot 
att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att 
tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

 

17 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 
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UPPROP 

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sam-
manträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny 
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

PROTOKOLLSJUSTERARE 

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera  
protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkänna- 
givandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det 
senare under sammanträdet. 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

22 § Rätt att delta i överläggningen har 

 kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd /regionråd. Dessa har även rätt att framställa  
förslag. 

 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende 
där nämndens verksamhetsområde berörs, 

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som 
beredningen har handlagt, 

 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation 
eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 

 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör förhållandena i företaget. 

 Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid 
besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret. 

 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 
årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 
granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisions-
berättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas. 
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Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksam-
heten i den egna nämnden behandlas. 

 

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena 
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommu-
nen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda 
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken 
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggning-
arna. 

 

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA 

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig 
och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för 
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begä-
ran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får  
ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

YRKANDEN 

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, 
om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

DELTAGANDE I BESLUT 

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet 
fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med ackla-
mation. 
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OMRÖSTNINGAR 

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera proto- 
kollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt upprops-
listan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot 
avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 

 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara 
omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

 upptar namnet på någon som inte är valbar, 
 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns  
särskilda föreskrifter i lag. 

MOTIONER 

31 § En motion 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

32 § Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag). 

Ett medborgarförslag  

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsom-
råde. 
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Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i 
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har 
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. 

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT 

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ären-
den som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

INTERPELLATIONER 

34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli  
senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sam-
manträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen 
ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret 
ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande 
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att be-
svara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordfö-
randen i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen/landstinget är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas 
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande. 

FRÅGOR 

35 § En fråga ska 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
 ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa 

den. 

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
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BEREDNING AV ÄRENDEN 

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 
beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter 
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av  
sådana ärenden. 

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som full-
mäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

39 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

VALBEREDNING 

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande 
mandatperioden. 

Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre 
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av 
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de 
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 
innan fullmäktige justerar den. 

RESERVATION 

42 § 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. 



Arbetsordning för fullmäktige 16 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska moti-
veringen dock lämnas i så god tid att den kan tas in i den del av protokollet som omedelbart justeras. 

EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i proto-
kollet. 

Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som 
upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

 

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  
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KAPITEL 2 
KOMMENTAR TILL ARBETSORDNING FÖR  
FULLMÄKTIGE 

ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP- 5-7 §§ KL) 

1 §  1§ Alternativ 1: Fullmäktige har ... ledamöter. Antalet ersättare ska utgöra … av det antal platser som varje 
parti fått i fullmäktige.  
Alternativ 2: Fullmäktige består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

Kommentar: Enligt KL är det obligatoriskt för fullmäktige att ange antalet ledamöter i arbetsordningen. Vid 
lagändringarna 2014 infördes en möjlighet för kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder att 
minska antalet ledamöter till 21, och till 31 för kommuner med 16 000 röstberättigade invånare eller därunder. 
Detta med anledning av att det i de små kommunerna varit betydligt färre röstberättigade per fullmäktigeledamot 
jämfört med större kommuner. Reglerna om det minsta antalet ledamöter som får bestämmas finns i 5 kap. 5-7 
§§ KL. För ledamöterna i fullmäktige ska det finnas ersättare (5 kap. 8 § KL). Fullmäktige ska bestämma antalet 
ersättare. Detta kan ske genom bestämmelse i arbetsordningen (alternativ 1) eller genom särskilt beslut. Antalet 
ersättare får aldrig överstiga hälften av det antal platser som varje parti fått i valet till fullmäktige. Antalet ska i 
fullmäktiges beslut anges som en kvot; hälften av, en tredjedel av, etc. (5 kap. 8 § KL).  
Länsstyrelsen utser sedan ersättare enligt 14 kap. 16 och 17 §§ vallagen (2005:837). 

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande 
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 

Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföran-
den anser att det behövs. 

Kommentar: KL ålägger fullmäktige att utse en ordförande och en eller flera vice ordförande och att bestämma 
tiden för uppdragen (5 kap. 11 § KL). Fullmäktige kan valåret bestämma att tiden för uppdragen ska vara kortare 
än den mandatperiod som gäller för fullmäktiges ledamöter. Fullmäktige bör i och med detta även fatta beslut 
om tidpunkten för nästa val av presidium. 

Fullmäktiges presidium har här förutsatts bestå av ordföranden och två vice ordförande. Fullmäktige kan dock 
välja att antingen bara ha en vice ordförande eller att ha fler än två vice ordföranden. Avgörande för detta är hur 
fullmäktige vill att representationen i presidiet ska se ut. 

Presidiet är numera ett organ. Detta motiveras av behovet att kunna ge presidiet uppgifter för att vitalisera full-
mäktiges arbete. De skyldigheter och rättigheter som ordföranden har enligt KL och andra lagar ankommer dock 
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inte på presidiet utan ligger fortfarande på ordföranden ensam. På grund av de skiftande förhållandena och öns-
kemålen i kommunerna och landstingen har i bestämmelsen angetts att val till presidiet ska förrättas före ut-
gången av december månad valåret. Det ger möjlighet för kommunen och landstinget att samordna nominering 
och val till presidieposterna med övriga nomineringar och val. Den kommun eller det landsting som så önskar 
kan givetvis föreskriva något annat, t.ex. att val till presidiet ska förrättas på det första sammanträdet med ny-
valda fullmäktige. 

Lagstiftaren har ansett det självklart att avgående fullmäktige inte kommer att välja presidium åt nyvalda full-
mäktige. Valen ska således förrättas någon gång under perioden den 15 oktober – den 31 december. Fullmäkti-
ges ordförande har, såsom angivits ovan, det formella ansvaret att leda fullmäktiges arbete. I och med att presi-
diet numera är ett kommunalrättsligt organ är det dock möjligt att ge presidiet särskilda uppgifter. På så sätt kan 
presidiet ges en mer aktiv roll när det gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrel-
sen. De arbetsuppgifter som ska tilldelas presidiet ska fastställas i respektive kommuns/landstings arbetsordning. 
Det är i arbetsordningen som fullmäktige anger i vilken utsträckning presidiet ska ha en roll i t.ex. den strate-
giska planeringen och kontakterna med styrelsen och de politiska partiernas gruppledare (prop. 2013/14:5 s. 23). 
Eftersom det finns stora variationer i hur kommuner och landsting väljer att organisera sig och sitt arbete kan 
presidiets roll komma att variera mycket. Vi har därför inom ramen för detta normalförslag valt att i dagsläget 
inte ge några förslag på presidiets arbetsuppgifter utöver de som anges i 38 och 39 §§. Det är upp till varje kom-
mun/landsting att här fylla på med bestämmelser om presidiets arbetsuppgifter utifrån lokala bedömningar av 
presidiets roll. 

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäk-
tige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

Kommentar: I 5 kap. 72 § första stycket 5 KL föreskrivs att arbetsordningen ska reglera vem som ska föra ordet, 
till dess att en ny ordförande har utsetts. Det är lämpligt att följa allmänt vedertagen praxis och låta den som har 
varit ledamot i fullmäktige längst tid, dvs. ålderspresidenten, fungera som interimsordförande. Bestämmelsen i 
3 § första stycket har utformats så att ålderspresidenten för ordet, till dess att hela presidiet har valts. 

Ålderspresidenten har, som framgår av de följande bestämmelserna, tilldelats uppgiften att fungera som ordfö-
rande, när samtliga i presidiet är förhindrade att sköta ordförandeskapet. 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäk-
tige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om 
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Kommentar: Denna paragraf reglerar bl.a. fyllnadsval till presidieposterna. Normalt bör en presidiepost inte vara 
vakant. Om en mycket kort tid kvarstår av mandatperioden kan emellertid fyllnadsval underlåtas. Bestämmelsen 
om fyllnadsval har därför utformats som en ”bör”-regel. 

Samtliga i presidiet bör ha samma mandattid. Därför anges att valet ska gälla för återstoden av tjänstgöringstiden 
för den som har avgått. 

HINDER FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar automatiskt ordförandens samtliga funktioner när ordföran-
den är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. Detta kan, men behöver inte regleras i arbetsordningen. 
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Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom eller dylikt, är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande, 
ankommer det på ålderspresidenten att vara ordförande. Detta kan däremot behöva regleras. Ålderspresidenten 
bör kunna fungera som ordförande i alla lägen då samtliga i presidiet har förfall. I praktiken måste detta vara 
sällsynt förekommande, men skulle t.ex. kunna bli aktuellt om samtliga i presidiet är jäviga vid en ansvarspröv-
ning. Givetvis hindrar inget att man också har en särskild regel om tillfällig ordförande. I så fall bör följande till-
lägg göras: 

Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande till dess fullmäktige utsett en tillfällig ordförande.  

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET 

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäkti-
gesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag  
under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska 
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan 
ges in till kommunstyrelsens kansli. 

Kommentar: Paragrafen tar sikte på förtroendevalda som upphör att vara valbara, 4 kap. 7 § KL. Deras uppdrag 
upphör vid första fullmäktigesammanträdet efter det att valbarheten upphörde. För att fullmäktige ska kunna 
fatta ett beslut innan uppdraget förfaller, är det nödvändigt att den förtroendevalde omgående ger in sin ansökan 
om att få kvarstå vid sitt uppdrag. Ärendet måste beredas. 

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL)  

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer full-
mäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i  
oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presi-
dium. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 12 § första stycket KL ska fullmäktige bestämma när ordinarie sammanträden ska 
hållas. Detta är ett normalförslag och det finns således handlingsutrymme för fullmäktige att besluta om när sam-
manträde ska hållas. Detta kan ske med längre eller kortare intervaller än vad som föreslagits här. 

Som ett alternativ kan man överlåta åt ordföranden att bestämma vilken tid sammanträdena ska börja och därför 
inte i beslutet ange klockslagen för sammanträdena. Detta kräver dock att också allmänheten får reda på tiden. 
Normalt sker detta i tillkännagivandet på kommunens anslagstavla. Ordföranden har emellertid enligt 8 § i denna 
arbetsordning rätt att ändra tiden för ett visst sammanträde. 

Vilken dag det första sammanträdet lämpligen ska hållas och vid vilken tid sammanträdet ska börja påverkas av 
olika förhållanden. Det är därför mer praktiskt att låta den som ska ansvara för förberedelserna av sammanträdet 
att bestämma dagen och tiden för detta, dvs. ålderspresidenten. Denne bör dock samråda med styrelsens presi-
dium i frågan. Föreskrifter om detta finns i 6 § tredje stycket. 

Skälet till att vi angett att nyvalda fullmäktige ska sammanträda i oktober är att fullmäktiges mandatperiod räk-
nas från den 15 oktober. I förarbetena anges att det ur demokratisk synvinkel är av stor betydelse att valresultatet 
slår igenom så snabbt som det är praktiskt möjligt. Vidare anges att det är av betydelse att majoriteten i nyvalda 
fullmäktige ges möjlighet att påbörja genomförandet av eventuellt förändringsarbete så snart det är möjligt efter 
valet (prop. 2013/14:5 s. 45). Vi har därför valt att ange att första sammanträdet ska ske i oktober i stället för  
november. Budget och skattesats ska dock som tidigare fastställas först före utgången av november månad (11 
kap. 10-11 §§ KL). Dessutom ska val av presidiet samt styrelsen och nämnder liksom tidigare ske före utgången 
av december månad. 
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EXTRA SAMMANTRÄDE 

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

Kommentar: 5 kap. 12  § andra stycket KL föreskriver att extra sammanträde ska hållas om styrelsen eller minst 
en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det 
behövs. 

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska 
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

Kommentar: Ordförandens rätt att ställa in sammanträden och att ändra tiden eller dagen för ett sammanträde 
omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. att bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras 
på en dag. Denna beslutanderätt har ordföranden bara innan sammanträdet har inletts. När sammanträdet väl har 
inletts är det fullmäktige som beslutar om detta. Har ordföranden beslutat att ställa in eller ändra tiden för ett 
sammanträde måste detta tillkännages för allmänheten på lämpligt sätt. Detta kan t.ex. göras genom ett anslag i 
anslutning till sammanträdeslokalen samt genom att uppgifterna tillkännages på kommunens/landstingets an-
slagstavla.  

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE 
9 § Fullmäktige sammanträder i … 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 13 § första stycket KL ska tillkännagivandet om ett sammanträde innehålla uppgift 
bl.a. om tid och plats för sammanträdet. Det åligger ordföranden att utfärda tillkännagivandet. Om fullmäktige 
varken i arbetsordning eller i särskilt beslut har fastställt platsen för sammanträdena, får ordföranden bestämma 
platsen. 

I vårt förslag har en regel tagits med som anger den ordinarie sammanträdesplatsen samt en rätt för ordföranden 
att bestämma om en annan plats för ett visst sammanträde. Det normala bör vara att sammanträden hålls inom 
kommunens/landstingets område, även om det är möjligt för fullmäktige att välja en annan plats. Eftersom det är 
viktigt att sammanträdet är tillgängligt för kommunens/landstingets medlemmar, bör det inte gärna hållas utanför 
kommunens/landstingets område. 

DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL) 

10 § Fullmäktige 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 sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 16 § KL kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på 
distans. Varje kommun och landsting avgör i vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet. Det 
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krävs inget särskilt beslut om att deltagande på distans inte ska vara tillåtet. Beslutar fullmäktige att tillåta delta-
gande på distans ska dock arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske. 

I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta 
markerar att distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan 
handla om att någon ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt 
att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar.  

Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det är alltså 
inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den 
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på di-
stans måste även de kunna se varandra. Ljud- och bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvali-
tet. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan 
kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 

I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda dörrar men det kan undantagsvis bli aktu-
ellt vid t.ex. föredragning av sekretesshandlingar. Frågan uppkommer då hur man ser till att inte obehöriga kan 
höra vad som sägs eller se det som visas. I propositionen anförs att ordföranden genom frågor till distansdeltaga-
ren ska försäkra sig om att så inte sker (prop. 2013/14:5 s. 36). Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del 
på ärendets art. En tänkbar lösning kan vara att kommunen/landstinget på platser utanför centralorten låter iord-
ningställa särskilda lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas. I arbetsordningen kan därför även regleras vilka 
tekniska lösningar som ska användas och vilka lokaler som ska användas. 

Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs andra krav eftersom dessa vid 
votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemlig-
heten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i 
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans 
inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas (prop. 2013/14:5 s. 35 f ). 

I andra stycket föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar närvara på distans. Ordföran-
den måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in. 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA 

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de  
ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som 
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.  

Kommentar: KL reglerar relativt utförligt hur sammanträdena ska tillkännages (5 kap. 13 § KL)  

Kravet på annonsering i ortspress har slopats, eftersom kommunens anslagstavla ska finnas på kommunens 
webbplats. 

Den nya kommunallagen föreskriver att tillkännagivandet på anslagstavlan ska vara identiskt med den kallelse 
som skickas till ledamöterna.  
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FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige 
besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fort-
sätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fort-
satta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall  
låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Kommentar: I KL finns inga föreskrifter om avbrytande av sammanträde och om fortsatt sammanträde. I arbets-
ordningen behövs därför regler om detta. 

I första stycket behandlas den situationen att fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta  
sammanträdesdagen. Det föreskrivs att fullmäktige kan besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Andra stycket behandlar frågan om att avbryta ett sammanträde och fortsätta det en annan dag. Bestämmelsen är 
utformad så att ett sammanträde endast kan avbrytas i den situation som beskrivs i första stycket, dvs. om full-
mäktige inte hinner slutföra sammanträdet på den utsatta dagen. 

Om fullmäktige beslutar att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt sammanträde, anges i bestämmelsen 
att fullmäktige genast ska besluta om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Givetvis kan denna upp-
gift anförtros ordföranden. 

Som huvudregel bör gälla att ett fortsatt sammanträde ska tillkännages på vanligt sätt. KL föreskriver att ett till-
kännagivande om varje sammanträde ska utfärdas. Tillkännagivandet ska göras på kommunens/landstingets an-
slagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Den ska också inom samma tid på ett lämpligt sätt tillställas 
varje ledamot och ersättare. 

Om ett sammanträde som avbryts ska fortsätta inom en vecka, kan inte dessa bestämmelser följas. I fjärde 
stycket i förslaget finns därför en regel som anger att något tillkännagivande inte behöver utfärdas i en sådan  
situation. Det är dock angeläget att de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
blir underrättade om när och var sammanträdet ska fortsätta. En föreskrift har därför tagits med som ålägger  
ordföranden att se till att de frånvarande underrättas om det fortsatta sammanträdet. 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE 

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om 
inte annat följer av lag. Ett ärende ska tas upp till behandling senast x månader efter KS beredning. 

Kommentar: Arbetsordningen kan innehålla en bestämmelse som anger vem som får avgöra när fullmäktige ska 
behandla ett ärende och hur ett sådant avgörande ska förankras. I detta förslag har ord-föranden tillagts rätten att 
bestämma om detta. Det kan också vara lämpligt att samråda med styrelsens presidium. KL utgår från att vissa 
ärenden ska behandlas inom vissa i lagen angivna tidsfrister. Dit hör behandlingen av budgeten och skattesatsen 
(11 kap. 10 och 11 §§ KL), godkännande av årsredovisningen (11 kap. 21 § KL) samt beslut i frågan om an-
svarsfrihet (5 kap. 24 § KL). Dessa krav påverkar givetvis när de angivna ärendetyperna måste behandlas. Det 
finns särskilda regler om behandling av vissa ärenden det år då val av fullmäktige förrättats i hela landet. 
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14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i 
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sam-
manträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de av-
ses bli ställda. 

Kommentar: Det är viktigt att varje ledamot och ersättare före ett fullmäktigesammanträde får del av styrelsens 
och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits upp på föredragningslistan till 
sammanträdet. Det är rimligt att tänka sig att dessa får del av handlingarna en vecka innan sammanträdet, men 
det måste i arbetsordningen finnas utrymme för att göra bedömningar från fall till fall. Av denna anledning har 
någon sådan tidsfrist inte angivits i bestämmelsen. Naturligtvis kan man i undantagsfall, t.ex. i brådskande ären-
den, acceptera även en annan ordning än den som anges i bestämmelsen. Bestämmelsen har därför utformats 
som en ”bör”-regel. 

Av praktiska skäl bör ordföranden få bestämma i vilken utsträckning handlingar i övrigt ska tillhandahållas före 
sammanträdet. Om fullmäktige beslutat det kan både kallelse och handlingar skickas elektroniskt. Vi har därför 
valt att föra in en sådan bestämmelse i arbetsordningen. En förutsättning är dock att samtliga ledamöter och er-
sättare har tillgång till tillräckligt snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De 
ledamöter och ersättare som inte har det måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade 
med vanlig post. 

Det är också rimligt att allmänheten och företrädare för massmedia kan få del av sammanträdeshandlingarna som 
därför bör finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen. Huruvida ett ärende kommer att väcka stort allmänt in-
tresse kan ibland inte bedömas i förväg. Man kan därför inte bortse från att handlingarna i undantagsfall kan ta 
slut. Därför är en ”bör”-regel att föredra. Till saken hör dock att allmänheten genom offentlighetsprincipen ändå 
i princip är garanterad att få ut handlingarna före samman-trädet. Det finns också särskilda krav på tillgänglighet 
i KL vad gäller budgeten och årsredovisningen (8 kap. 14 § och 8 kap. 15 § KL). 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

Enligt 5 kap. 72 § KL första stycket 4 KL ska arbetsordningen innehålla regler om inkallande av ersättare och 
deras tjänstgöring. 

I förarbetena till 1991 års kommunallag behandlades utförligt tillämpningen av bestämmelserna i dåvarande 5 
kap. 12–16 §§ KL (prop. 1990/91:117, s. 178 f ) vilket ger god vägledning när det gäller nuvarande 5 kap. 
17-21 §§ KL. Här kommenteras därför endast de kompletterande regler som föreslås ingå i arbetsordningen. 

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast  
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i  
tur att tjänstgöra. 

Kommentar: Det är angeläget att i arbetsordningen precisera till vem anmälan om hinder ska göras och vem som 
ska se till att ersättare underrättas om tjänstgöring. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige regleras i 
14 kap. vallagen. 
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16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en leda-
mot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i 
tur att tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

Kommentar: Huvudregeln är att den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska kallas in både när hinder anmäls i 
förväg och när hinder uppkommer under ett pågående sammanträde. När hinder uppkommer för en ledamot eller 
en ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde, ska ordföranden således kalla in den ersättare som står närmast i 
tur att tjänstgöra. Detta har också skrivits in som huvudregel.  

Ordföranden har att bedöma om det är lämpligt och praktiskt möjligt att kalla in en ersättare som inte är närva-
rande vid sammanträdet. Ibland kan detta klaras t.ex. genom ett snabbt telefonsamtal. I uttrycket ”tillgänglig” 
ligger alltså att en ersättare är närvarande vid sammanträdet eller är lätt nåbar. Partiväxling är inte tillåtet i full-
mäktige. 

 

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

Kommentar: Samma regler som gäller för ledamöter ska också tillämpas för ersättare som har kallats till tjänst-
göring och som får förhinder samt för ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde men som inte kan vidare delta 
i sammanträdet. En föreskrift om detta finns i denna paragraf. 

 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 

Kommentar: KL innehåller regler om ersättarnas tjänstgöring. Fullmäktige ska dock meddela ytterligare före-
skrifter om ersättarnas tjänstgöring. Här har därför en regel tagits in som anger att ordföranden bestämmer, när 
en ledamot eller en ersättare ska få börja tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Normalt bör inträde inte 
ske under pågående handläggning av ett ärende. I förslaget sägs därför att detta bör ske endast om det föreligger 
särskilda skäl för det. Ett skäl som anges i förarbetena till lagen är att det ärende som behandlas är omfattande, 
t.ex. kommunens eller landstingets budget. Ett annat starkt skäl är att beslutsförhet föreligger endast om en ersät-
tare träder in. 

Kraven på särskilda skäl behöver knappast ställas speciellt högt. Så har inte heller skett hittills i praktiken. Såle-
des bör ett godtagbart skäl vara att de politiska styrkeförhållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänstgörande 
ersättare lämnar ett sammanträde under pågående handläggning av ett ärende. En ersättare bör då träda in. 

I förslaget anges för övrigt att inträde inte ”bör” ske under pågående handläggning av ett ärende. Regeln är såle-
des inte absolut (prop. 1990/91:117 s. 178 f). 

UPPROP 

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sam-
manträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny 
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Kommentar: Det är lämpligt att det finns någon form av uppropslista vid sammanträdet och att den är tillgänglig 
under hela sammanträdet. Därmed finns knappast anledning att detaljreglera uppropslistans innehåll eller hur den 
ska föras. Detta är rent praktiska frågor. 
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Upprop ska förrättas i början av varje ny sammanträdesdag, vilket blir tillämpligt vid sammanträden som satts ut 
att räcka i två eller flera dagar. Uppropet görs på ordförandens ansvar, men kan rent praktiskt utföras av någon 
annan. 

PROTOKOLLSJUSTERARE 

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera pro-
tokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Kommentar: I KL föreskrivs om justeringen av protokollen bara att detta ska ske inom 14 dagar efter samman-
trädet och på det sätt som fullmäktige har beslutat. Det är obligatoriskt att ha bestämmelser om formerna för ju-
steringen av protokollen. Ibland är det nödvändigt att justera en paragraf omedelbart, s.k. omedelbar justering. 
Förutsättningen för omedelbar justering är att ordalydelsen är helt klar. Den slutliga paragraftexten måste därför 
skriftligen redovisas vid sammanträdet. 

I denna paragraf finns en föreskrift om att två protokolljusterare ska väljas omedelbart efter det att uppropet har 
förrättats. Justerarna har också fått uppgiften att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräk-
ningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkänna- 
givandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det  
senare under sammanträdet. 

Kommentar: Första stycket i paragrafen innehåller huvudregeln om att fullmäktige behandlar ärendena i den 
turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige bör givetvis kunna ändra på turordningen.  
En bestämmelse om detta finns i andra stycket. 

Det förekommer att ärenden inte finns med i tillkännagivandet t.ex. brådskande ärenden som tillkännages med 
förkortad tid eller som tas upp utan föregående beredning eller tillkännagivande. 

I tredje stycket ges ordföranden rätten att bestämma när ett sådant ärende ska tas upp till behandling under samman-
trädet. Lagen kräver inte att det ska finnas en särskild föredragningslista. Vill man ha en sådan kan det finnas  
anledning att justera bestämmelserna. 

Ibland kan det vara lämpligt att avbryta handläggningen av ett ärende för att ta upp det senare under ett samman-
träde. Fullmäktige kan vilja kalla in en nämndordförande, en anställd eller en utomstående sakkunnig, för att få 
upplysningar innan ärendet avgörs. Ett ärende som fullmäktige har börjat handlägga kan visa sig vara beroende 
av ett annat ärende som är uppsatt längre ner i tillkännagivandet.  

Det kan också vara praktiskt och tidsbesparande att ibland avbryta handläggningen och avvakta med beslutsför-
farandet i ett ärende där många yrkanden ställts. När överläggningen är avslutad kan sekreteraren i så fall ta fram 
ett förslag till propositionsordning åt ordföranden, medan fullmäktige handlägger ett eller flera andra ärenden. 
Ett sådant avbrott bör kunna göras utan att ärendet bordläggs. Stöd för detta förfarande finns i förarbetena (prop. 
1990/91:117 s. 187). Om en ledamot yrkar att ett sådant ärende ska bordläggas, måste dock det yrkandet ställas 
under proposition. 
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I fjärde stycket har därför tagits in en regel om att fullmäktige kan avbryta handläggningen av ett ärende för att 
återuppta den senare under sammanträdet. 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

I 4 kap. 22 § KL föreskrivs att ersättarna har samma rättigheter som ledamöterna, när de tjänstgör. Därför behö-
ver man i arbetsordningen inte ange att det som gäller för ledamöter också gäller för de ersättare som tjänstgör. 

I KL finns föreskrifter om rätt och skyldighet för utomstående att medverka på fullmäktiges sammanträden. I 5 
kap. 39 § KL förskrivs att kommunalråd/landstingsråd/regionråd enligt 4 kap. 2 § KL har rätt att närvara vid full-
mäktiges sammanträden samt delta i överläggningarna och framställa förslag, men inte delta i besluten. Denna 
bestämmelse tar sikte på den situationen att kommunalrådet saknar plats i fullmäktige. (Är man fullmäktigeleda-
mot får man alltid delta i överläggningarna.) 

Fullmäktige får också bestämma att andra än ledamöterna ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i be-
sluten (5 kap. 40 § KL). 

Ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt de anställda i kommunen eller landstinget 
kan åläggas att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det (5 kap. 41 § KL). 
Om det finns något hinder mot detta på grund av sekretess bryts givetvis skyldigheten att lämna upplysningar.  

En motsvarande skyldighet gäller för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting som har bildat 
en gemensam nämnd. Presidiet i den gemensamma nämnden och de anställda i de samverkande kommunerna 
och landstingen är således skyldiga att lämna upplysningar i de olika fullmäktigeförsamlingarna. Dessa före-
skrifter i KL ger anledning till att föra in bestämmelser i arbetsordningen. 

KL innehåller inga föreskrifter som ger kommunens/landstingets ledande tjänstemän rätt att delta i fullmäktiges 
överläggningar eller i besluten. Det kan dock vara lämpligt att exempelvis kommundirektören med stöd av 5 kap. 
40 § KL ges rätt att delta i överläggningarna. Då kan denne på eget initiativ exempelvis begära ordet och lämna 
sakupplysningar under sammanträdet. 

Enligt 10 kap. 3 § första stycket KL ska fullmäktige se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i  
ett kommunalt aktiebolags verksamhet tas vilka är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är 
rimligt att åtminstone ordföranden i bolagets styrelse medges rätt att yttra sig, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som avser ett sådant yttrande. 

 

22 § Rätt att delta i överläggningen har 

 kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd/regionråd. Dessa har även rätt att framställa förslag. 
 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende 

där nämndens verksamhetsområde berörs, 
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som 

beredningen har handlagt, 
 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige  behandlar 

ett ärende som berör förhållandena i företaget, 
 Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid 

besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret. 
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Kommentar: I denna paragraf har bestämmelser tagits in som ger vissa personer som saknar plats i fullmäktige 
möjlighet att yttra sig. Dessa har dock ingen rätt att delta i besluten. 

Den första kategorin är kommunalråd utan fullmäktigeuppdrag. Enligt andra och tredje punkterna ges ordföran-
den och vice ordförandena i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning rätt att yttra sig vid behandling av ett 
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs eller som beredningen handlagt.   

Enligt bestämmelserna i KL får en interpellation eller en fråga riktas till ordföranden i en nämnd eller en full-
mäktigeberedning. Fullmäktige får föreskriva att också andra förtroendevalda ska få vara adressater. 

I 5 kap. 63 § KL anges att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en in-
terpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för ett kommunalt företag eller till ordföranden i sty-
relsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i, när fullmäktige 
har utsett ledamoten. Eftersom KL saknar bestämmelser om vilka som har rätt att yttra sig – utöver ledamöterna 
och de tjänstgörande ersättarna – behövs bestämmelser om yttranderätten för andra vid besvarandet av interpel-
lationer och frågor i arbetsordningen. Det är också obligatoriskt enligt KL att ha regler om handläggningen av 
interpellationer och frågor. 

I 22 § fjärde punkten föreskrivs därför att ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. 

Genom att bestämmelserna också omfattar ”någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga” täcker 
bestämmelsen också en sådan ledamot av ett kommunalt företags styrelse, som sagts tidigare, och andra förtroen-
devalda som kan vara adressater för interpellationer och frågor enligt bestämmelserna om detta i arbetsord-
ningen. 

Det kommer även upp andra ärenden i fullmäktige som berör ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL. 
I dessa ärenden är det lämpligt att styrelseordföranden i företaget ges möjlighet att yttra sig vid överläggningen i 
fullmäktige. För att detta ska vara möjligt har en bestämmelse härom tagits in i arbetsordningen. 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 
årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 
granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.  

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisions-
berättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas. 

Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksam-
heten i den egna nämnden behandlas. 

Kommentar: Första stycket motsvarar delvis 5 kap. 32 § andra stycket i den äldre KL. Revisorerna ska alltså 
kallas till det sammanträde då revisionsberättelsen behandlas. Bestämmelserna utvidgar revisorernas lagstadgade 
rätt att delta i överläggningen till att avse även årsredovisningen. För att revisorerna ska anses ha fått denna rätt 
måste de kallas till sammanträdet. 

Andra stycket reglerar rätten att delta i överläggningen när förvaltningsärenden som rör revisionen behandlas 
eller ärenden rörande revisorernas granskning. 

Tredje stycket motsvarar vad gäller de sakkunniga biträdena 5 kap. 32 § andra stycket KL. 

Fjärde och femte stycket är av upplysningskaraktär och motsvarar innehållet i 5 kap. 40 och 49 §§ kommunalla-
gen.  
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24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena 
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommu-
nen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda 
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken 
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggning-
arna. 

Kommentar: Som nämnts nyss är det obligatoriskt för presidierna i nämnderna, de gemensamma nämnderna,  
revisorerna samt de anställda hos kommunen eller landstinget att inställa sig vid fullmäktiges sammanträden  
och lämna upplysningar, om fullmäktige begär det. Presidiet i en fullmäktigeberedning omfattas inte av KL:s 
bestämmelse. Ledamöterna i en sådan beredning behöver inte vara ledamöter i fullmäktige. En fullmäktigebered-
ning består enligt 3 kap. 2 § KL av en eller flera förtroendevalda. För att även täcka in det undantagsfallet att  
någon i en berednings presidium inte är ledamot i fullmäktige, omfattar den föreslagna bestämmelsen också ord-
förandena och vice ordförandena i fullmäktigeberedningarna. 

Det är praktiskt att låta ordföranden efter samråd med vice ordförandena bedöma i vilken utsträckning presidi-
erna i nämnderna och andra ska kallas till ett sammanträde med fullmäktige för att lämna upplysningar. Det-
samma gäller också för utomstående sakkunniga som kan behöva kallas in. Denna paragraf ger ordföranden en 
sådan befogenhet. 

I vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde ska få yttra sig under över-
läggningarna bör i första hand bestämmas av ordföranden. Fullmäktige ska givetvis ha möjlighet att besluta om 
detta. Bestämmelsen i förslaget har utformats i enlighet med det som sagts nu. 

 

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Full-
mäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Kommentar: I KL finns ingen bestämmelse som ger ledande tjänsteman yttranderätt. Arbetsordningen kan  
därför innehålla en bestämmelse om detta. Det är givetvis möjligt att begränsa yttrande-rätten till att avse enbart 
laglighetsfrågor. 

I andra stycket har intagits en bestämmelse om en begränsad yttranderätt för fullmäktiges sekreterare just i  
laglighetsfrågor. Detta avser såväl laglighetsfrågor med anknytning till enskilda ärenden som till procedurfrågor 
i fullmäktige. Visserligen är sekreteraren enligt 5 kap. 41  § KL skyldig att lämna upplysningar, men denna skyl-
dighet motsvaras inte av någon automatisk rätt att delta i överläggningarna i laglighetsfrågor. Någon anledning 
att ge sekreteraren en mer vidsträckt yttranderätt än vad vi har föreslagit finns knappast. 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA 

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig 
och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för 
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begä-
ran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ord-
föranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

Kommentar: Här begränsas replikrätten till en replik. Vill man ge rätt till replik på replik måste detta anges i 
arbetsordningen. Den tidsram som ställts upp är emellertid endast en rekommendation vilken fullmäktige kan 
enas om. En sådan tidsbegränsning innebär inte att talaren kan fråntas ordet enbart av den anledningen att tiden 
överskridits. 

I 2 kap. regeringsformen (RF) finns bestämmelser om att varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gente-
mot det allmänna. Denna yttrandefrihet får endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa i RF angivna 
intressen (2 kap. 20–21 och 23 §§ RF). En bestämmelse i en arbetsordning att talare, som avlägsnar sig från  
ämnet, kan fråntas ordet av ordföranden har dock inte ansetts utgöra någon begränsning av yttrandefriheten med 
hänvisning till 2 kap. 23 § tredje stycket RF (RÅ 1981 2:1). 

Däremot har Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) upphävt en arbetsordning som hade en  
bestämmelse om rätt för fullmäktiges ordförande att frånta en talare ordet, om talaren uppträder på ett sätt som 
strider mot god ordning (RÅ 1981 2:15). Eftersom det som skulle kunna påkalla ingripande också kunde inbe-
gripa yttranden som innefattade personliga förolämpningar mot eller otillbörliga angrepp på annan, hade ordfö-
randen getts möjlighet att ingripa mot talaren också på grund av själva innehållet i yttrandet. En sådan begräns-
ning av yttrandefriheten måste emellertid enligt 2 kap. 20 § RF meddelas i lag. 

KL innehåller inget uttryckligt lagstöd för att begränsa en talares yttrandefrihet på detta sätt. Möjligen skulle detta 
kunna ske genom att begränsningarna i yttrandefriheten preciserades, t.ex. genom följande tillägg: 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning 

och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från talaren ordet. Ett sådant ingri-

pande får dock inte ske på grund av innehållet i talarens yttrande. 

Samtidigt skulle detta innebära subtila avgränsningsfrågor. Mot den bakgrunden har vi i stället kompletterat bestämmel-
sen med en rätt för ordföranden till upplösning av sammanträdet. Ordföranden har därutöver rätt att upplösa ett sam-
manträde då fullmäktige inte längre är beslutsför  (5 kap. 45 § KL). 

I 5 kap. 43 § andra stycket KL finns enbart en bestämmelse om rätt för ordföranden att tillgripa utvisning. I förar-
betena utgår man dock från att bestämmelser om ordförandens rätt att upplösa sammanträdet kan tas med i arbets-
ordningen (prop. 1990/91:117 s. 187–188). 

Det bör observeras att reglerna avser såväl ledamöter och ersättare i fullmäktige som andra som bevistar fullmäk-
tiges sammanträde. 

YRKANDEN 

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas 
till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med rätts-
praxis vad gäller möjligheten att ändra eller återta ett framställt yrkande. 
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DELTAGANDE I BESLUT 

I 4 kap. 24-26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad som gäller vid om-
röstning och beslut. 

Enligt 4 kap. 25 § KL har en fullmäktigeledamot rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. 
I denna bestämmelse regleras även ordförandens skyldighet att rösta, när det behövs för att ett ärende ska kunna  
avgöras. 

 

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet 
fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med 
acklamation. 

Kommentar: I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett 
beslut ska anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit 
i ett beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket. 

I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha deltagit 
i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten meddela vid 
uppropet att han eller hon avstår från att rösta. 

OMRÖSTNINGAR 

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera proto-
kollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt upp-
ropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon leda-
mot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 

Kommentar: Bestämmelsen överensstämmer med praxis i kommunala beslutande församlingar. Den vilar också 
delvis på avgöranden i rättspraxis. I de kommuner/landsting som använder sig av s.k. voteringsanläggningar 
måste bestämmelsen anpassas efter det förfarandet. Detta kan göras genom att andra stycket ges följande lydelse: 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en voteringsanläggning. 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara 
omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

 upptar namnet på någon som inte är valbar, 
 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns  
särskilda föreskrifter i lag. 

Kommentar: Föreskrifterna om valsedel bygger på rättspraxis och stämmer i sak överens med tidigare förslag 
på arbetsordning. 

MOTIONER 

31 § En motion 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Kommentar: Remiss och beredning av motioner omfattas av bestämmelserna om beredning i 36 § i detta för-
slag. I denna bestämmelse samt 32 § och 34–35 §§ nedan anges att skrivelsen ska vara undertecknad. Med 
undertecknad avses här ett teknikneutralt begrepp. Det innebär att utöver underskrift i original bör även under-
tecknade handlingar som faxats eller undertecknade handlingar som skannats och därefter skickats per e-post 
godtas. Ett dokument eller e-post som är försett med e-signatur är även det undertecknat. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

32 § Den som är folkbokförd i kommunen/i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige (med-
borgarförslag). 

Ett medborgarförslag  

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsom-
råde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i 
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har 
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. 

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Kommentar: Enligt 8 kap. 1 § KL kan kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige besluta att den som är 
folkbokförd i en kommun eller i en kommun inom landstinget får väcka ärenden i fullmäktige. Ett sådant medgi-
vande gäller generellt och det går alltså inte att införa begränsningar av antalet medborgarförslag eller innehållet 
i dem. Enligt 5 kap. 72 § andra stycket KL ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur medbor-
garförslag ska hanteras om fullmäktige har beslutat att tillåta sådana. 
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Med stöd av 5 kap. 40 § KL kan fullmäktige ge den som har väckt ett medborgarförslag rätt att delta i överlägg-
ningarna. En sådan bestämmelse skulle kunna föras in före sista stycket i 32 § och lyda på följande sätt: 

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige be-

handlar ärendet. 

I detta sammanhang bör observeras att det vid nämndsammanträden uppställs ett krav på stängda dörrar i de  
situationer som framgår av 6 kap. 25 § tredje stycket KL. 

Fullmäktige får enligt 5 kap. 23 § andra stycket KL överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett 
ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5 kap. 1 § KL. Med anledning härav 
är det angeläget att fullmäktige ges en möjlighet till insyn i hur medborgarför-slagen hanteras i nämnderna (prop. 
2006/07:24 s. 16). Enligt 6 kap. 34 § KL ska fullmäktige därför informeras om vilka beslut som fattats med an-
ledning av förslagen. Fullmäktige ska även informeras om de ärenden som inte beretts färdigt inom ettårsfristen. 
När det gäller ärenden som inte har avgjorts ska fullmäktige upplysas om vilka ärendena är, och bör även infor-
meras om anledningen till att ärendena inte kunnat avgöras och när beslut kan beräknas fattas (prop. 2006/07:24 
s. 20). Närmare föreskrifter om vilken information nämnderna ska lämna till fullmäktige kan tas i nämndregle-
mentena. En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven enligt bestämmelsen, t.ex. att den inte är underteck-
nad, är inte att betrakta som ett medborgarförslag. En sådan skrivelse behöver därför inte tas upp i fullmäktige 
utan kan avvisas redan hos kansliet. 

FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT 

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ären-
den som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

Kommentar: I 5 kap. 22 § KL finns föreskrifter om vilka organ och personer som får väcka ärenden hos full-
mäktige. Föreskrifterna kan föranleda kompletterande bestämmelser i arbetsordningen. En sådan föreskrift gäller 
rätten för ett kommunalt företags styrelse att väcka ärenden som avser sådant som företaget enligt 10 kap. 3 § 
KL är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. Företaget måste genom ett beslut av fullmäktige eller 
en bestämmelse i arbetsordningen beredas den möjligheten. Det kan även enligt 10 kap. 4 § KL finnas delägda 
bolag av vars bolagsordning det följer att de är skyldiga att ge fullmäktige tillfälle att ta ställning i vissa ärenden. 
På samma sätt kan denna skyldighet ha tagits in i stadgarna för en stiftelse som kommunen/landstinget bildat 
med någon annan.  

INTERPELLATIONER 

I KL finns det utförliga regler om interpellationer och frågor (5 kap. 59-63 §§ KL). Som sagts tidigare har ersät-
tarna samma rättigheter som ledamöterna när de tjänstgör (4 kap. 22 § KL). I förarbetena framhålls att det är  
viktigt från principiell synpunkt att en tjänstgörande ersättare är likställd med en ordinarie ledamot så långt som 
det är möjligt. Även om rätten för ersättare att ställa interpellationer och frågor har sina formella och praktiska 
begränsningar, har det ansetts att den inte bör slopas (prop. 1990/91:117 s. 70). 

Rätten för ersättarna att ställa interpellationer och frågor ger anledning till en viss reglering i arbetsordningen. 
Denna kan emellertid inte göras heltäckande. Den praktiska hanteringen bör man lösa efter lokala förutsättningar 
och traditioner. 
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34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli  
senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid  
sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen 
ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret 
ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande 
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att be-
svara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ord-
föranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen /landstinget är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas 
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande. 

Kommentar: Bestämmelserna i denna paragraf anger de formella kraven på en interpellation vilka framgår indi-
rekt av KL. I första stycket anges att en interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. I KL 
sägs inte uttryckligen att en interpellation ska vara skriftlig. Detta följer dock av den utformning som lagens  
föreskrifter har fått. Vidare ställs det självklara kravet upp att en interpellation ska vara undertecknad av en leda-
mot. Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation.  

I andra stycket finns en föreskrift om att en interpellation ska ges in till styrelsens kansli. 

Med hänsyn till de varierande förhållandena och önskemålen i kommunerna har någon tidsfrist för inlämnandet 
inte angetts. I paragrafen beskrivs också ersättarnas förutsättningar för att få interpellera. 

Någon svarsplikt föreligger inte vid interpellation eller fråga. Därför har en regel tagits in som anger när en inter-
pellation senast bör besvaras. 

Ett interpellationssvar bör vara skriftligt. Det är rimligt att ledamöterna får del av svaret, innan det tas upp på ett 
sammanträde och debatteras. Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret tidigare än övriga leda-
möter för att han eller hon ska kunna förbereda sig inför den debatt som svaret på interpellationen kan föranleda. 
Därför föreskrivs att detta bör ske dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Bestämmelsen har for-
mulerats så att den kan tillämpas praktiskt även vid sammanträden som sträcker sig över mer än en dag. 

I 5 kap. 63 § KL finns en bestämmelse som ger möjlighet för fullmäktige att bestämma att en ledamot i en före-
tagsstyrelse får besvara en interpellation, om ordföranden i en nämnd överlämnar besvarandet till ledamoten. Det 
kan vara fråga om ett kommunalt företag i vilket kommunen eller landstinget bestämmer ensam eller ett företag 
där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Den ledamot som ska besvara interpellationen måste 
vara vald av fullmäktige till styrelseuppdraget i det aktuella företaget. 

I denna paragraf har föreskrifter tagits in som gör sådant överlämnande möjligt. För att inte tynga bestämmelsen 
hänvisas i den till 10 kap. 2-6 §§ KL beträffande definitionen av de företag som avses.  
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I 5 kap. 63 § KL stadgas även att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av 
en interpellation till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund som 
kommunen eller landstinget är medlem i. 

En ersättare som har ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i den överläggning som svaret på 
interpellationen ger anledning till i fullmäktige. Fullmäktige kan dock besluta att den ersättare som ställt inter-
pellationen ska få delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas. En sådan bestämmelse har  
tagits in i detta normalförslag. 

Enligt 5 kap. 59 § KL får interpellationer riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Full-
mäktige får bestämma att även andra förtroendevalda ska få interpelleras. Arbetsordningen ska innehålla bestäm-
melser om detta.  

En nyhet från och med 2018-01-01 är att fullmäktige får besluta att interpellationer endast får ställas till sådant 
kommunalråd som avses 4 kap. 2 § KL. Detta system har funnits lagreglerat för Stockholms kommun (f.d. 5 kap. 
52 § andra stycket KL). Bestämmelsen görs nu generellt tillämplig för alla kommuner och landsting. Följande 
text kan då tas in: Interpellation får endast ställas till kommunalråd och oppositionsråd. 

Interpellationsinstitutet är ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar. Det har därför ansetts rimligt  
att t.ex. förtroendevalda med ett övergripande ansvar som inte är ordförande i någon nämnd kan interpelleras.  
Kretsen av adressater bör inte bestå av andra förtroendevalda än de som är politiskt direkt ansvariga. Av det  
skälet bör t.ex. revisorerna inte kunna interpelleras och inte heller fullmäktiges ordförande eller vice ordföran-
dena i fullmäktige. Kommunernas och landstingens nämndorganisationer är med anledning av den vida organi-
sationsfriheten olika. Detta gör att också den krets av adressater som är lämplig och motiverad från demokratisk 
synpunkt kan skilja sig från kommun till kommun och landsting till landsting. 

Ett alternativ är att ange att också vice ordförandena i nämnd kan interpelleras. Här bör dock de partipolitiska 
effekterna vägas in. Också utskottsordförande som inte är ordförande i en nämnd kan anges som adressat. Även 
ordförande i en särskild fullmäktigeberedning kan tänkas höra till den personkrets som bör kunna interpelleras.  
I några kommuner vill man att interpellationer och frågor behandlas före övriga ärenden. Ett skäl till detta är att 
interpellation kan avse en nämndordförande eller annan förtroendevald som inte är ledamot i fullmäktige. 

Han eller hon kan då svara genast och därefter lämna mötet. 

Enligt 5 kap. 45 § kommunallagen får fullmäktige bestämma att interpellationer och frågor får besvaras även om 
inte mer än hälften av fullmäktiges ledamöter är närvarande. Sista stycket är såldes av frivillig karaktär. 

FRÅGOR 

35 § En fråga ska 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
 ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 64 KL får ledamöter ställa frågor för att inhämta upplysningar. När en fråga besvaras 
får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Handläggningen av frågor bör vara 
lika som den som gäller för interpellationer. 

  



Arbetsordning för fullmäktige 36 

BEREDNING AV ÄRENDEN 

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 
beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter 
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av  
sådana ärenden. 

Kommentar: KL innehåller ett beredningstvång. Av 5 kap. 26–28 §§ KL följer att ett ärende ska beredas av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. I de fall ärendet beretts av en 
fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde berörs alltid ges tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska 
alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av en nämnd eller fullmäktigeberedning. Har styrelsen en 
annan syn på ärendet än det organ som berett det ska det framgå då ärendet läggs fram för fullmäktige. Fullmäk-
tige har dock viss frihet att bestämma om formerna för beredningen av sina ärenden och kan enligt förarbetena 
på sakliga grunder bestämma om beredningens omfattning. 

Det är tillräckligt att ett ärende har beretts av någon nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. En nämnd 
som fullgör obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftningen bör dock inte kunna förbigås, när fullmäktige  
bestämmer om beredningens omfattning. I en starkt decentraliserad organisation med många lokala nämnder och 
nämnder med begränsade ansvarsområden är tanken att fullmäktige ska ha möjlighet att begränsa antalet nämn-
der som deltar i beredningen av ett ärende. Denna frihet som lämnats till fullmäktige har samband med de vida 
ramarna att bestämma om nämndorganisationen. 

I  5 kap. 26–36 §§ KL finns ett flertal bestämmelser om hur ärendena bereds. De flesta bestämmelserna rör dock 
olika undantag från beredningstvånget. 

Enligt KL är det inte obligatoriskt att ta in bestämmelser om beredning av ärendena i arbetsordningen. I vårt för-
slag har frågan om hur beredning ska ske överlämnats åt styrelsen om inte fullmäktige beslutar något annat. 
Detta innebär inte att styrelsen kan sätta sig över beredningstvånget enligt 5 kap. 26–28 §§ KL. Vad det egentli-
gen handlar om är en remissrätt. Styrelsen kan givetvis gå längre än vad beredningstvånget kräver och också 
höra t.ex. organisationer eller andra intressenter i ärendet. Av effektivitetsskäl bör det vara möjligt för styrelsen 
att uppdra frågan om remissrätt till en förtroendevald eller åt någon anställd. 

För att fullmäktige ska ha fullständig information om de fullmäktigeärenden som kommer in, bör detta redovisas 
för fullmäktige. Det är rimligt att detta sker vid varje ordinarie sammanträde och att redovisningen avser det som 
har förekommit sedan fullmäktige senast höll ett ordinarie sammanträde. 
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UPPMJUKNING AV BEREDNINGSTVÅNGET I FRÅGA OM LOKALA NÄMNDER 

Den frihet fullmäktige har getts att i arbetsordning bestämma om beredningens omfattning avser i praktiken 
kommuner och landsting som har lokala nämnder, dvs. kommundelsnämnder, distriktsnämnder eller liknande 
(prop. 1990/91:117 s. 184). Eftersom det övervägande antalet kommuner och landsting saknar lokala nämnder 
redovisar vi frågan om hur denna uppmjukning kan ske som en alternativ lösning. Om det finns både centrala 
och lokala nämnder och det rör sig om obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning bör den centrala nämn-
den endast undantagsvis kunna förbigås (prop. 1990/91:117 s. 184). Enligt vår mening följer detta av bered-
ningsreglernas utformning i KL. Vad som behöver regleras i arbetsordning blir därför endast de fall då fullmäk-
tige väljer ut ett begränsat antal lokala nämnder och låter dem yttra sig. Urvalet måste då ske på saklig grund. 

En sådan bestämmelse kan formuleras enligt följande: 

Lokala nämnder och institutionsstyrelser bereder eller yttrar sig i ärenden endast i den omfattning  

fullmäktige anser att det behövs.  

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som full-
mäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

Kommentar: Av 6 kap. 5 § KL följer att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag 
som lämnats till dem. Att fullmäktige får rapporter om verksamheten är viktigt som underlag så att fullmäktige 
kan utöva sin styrning av verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och formerna för 
denna redovisning. För att det ska stå klart för nämnderna vad som förväntas av dem i fråga om återredovisning 
är det lämpligt att bestämmelserna härom finns i respektive nämnds reglemente. 

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Kommentar: Fullmäktige ska enligt 5 kap. 24 § KL besluta i frågan om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
Detta beslut ska motiveras. Enligt 5 kap. 32 § KL ska fullmäktige även inhämta förklaringar från berörda nämn-
der och beredningar över revisionsanmärkningar. Fullmäktige ska även enligt 5 kap. 24 § KL ta ställning till om 
anmärkning ska framställas, ett beslut som även det ska motiveras. Fullmäktige som organ kan svårligen hantera 
hela detta förfarande. Därför har det skrivits in i förslaget att presidiet ska bereda dessa ärenden. Detta innebär 
att presidiet bestämmer i vilken ordning förklaringar ska inhämtas, samt ansvarar för att lägga fram motiverade 
förslag till beslut gällande ansvarsfrihet och anmärkning.  

Väljer man denna lösning måste samtidigt reglerna i 5 kap. 48 § KL beaktas. Den som är redovisningsskyldig till 
kommunen eller landstinget får nämligen inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksam-
heten. Detta innebär här att varken ordföranden eller vice ordförandena bör sitta som ledamot eller ersättare i sty-
relsen, en nämnd eller fullmäktigeberäkning. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan 
närstående till ordföranden eller vice ordförandena. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

39 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

Kommentar: Fullmäktige svarar för att det finns tillräckliga medel för att genomföra revisionsuppdraget, men 
styr i övrigt inte revisionens arbete. En nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktiges presidium obligatoriskt 
ska bereda revisorernas budget. Det är alltså inte längre möjligt att tillsätta en fullmäktigeberedning för detta  
ändamål. 
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VALBEREDNING 

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande 
mandatperioden. 

Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre 
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av 
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Kommentar: Det är inte obligatoriskt för en kommun eller landsting att inrätta en valberedning för handläggning 
av fullmäktiges valärenden. Det är dock vanligt att så sker och i de fallen ska en bestämmelse härom föras in i 
arbetsordningen. I vårt förslag utses valberedningen genom val. Denna blir då att betrakta som en fullmäktigebe-
redning vilket innebär att lagen (1992:339) om proportionellt valsätt kan bli tillämplig vid valet av valberedning. 

Enligt vanligt förekommande praxis har fyllnadsval som inte är ordförandeval undantagits från valberedningens 
uppgiftsområde. Som ett alternativ kan man föreskriva att det som gäller om nämnder i KL i tillämpliga delar 
ska gälla för valberedningen i fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, protokoll, justering av 
protokoll samt reservation. 

Det är även möjligt att använda sig av en valberedning i form av en ”lös” sammansättning av representanter från 
fullmäktiges partier utan att dessa väljs som ett formellt organ av fullmäktige. I stället utses då företrädare för 
alla i fullmäktige representerade partier att tillsammans utgöra valberedning. Det är då fråga om en partiöverens-
kommelse vilken sker utanför fullmäktige, och som därför inte behöver regleras i arbetsordningen. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de 
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 
innan fullmäktige justerar den. 

Kommentar: I KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som 
fullmäktige har bestämt. Fullmäktige får inte justera protokollet från ett föregående sammanträde, såvida inte 
justeringen görs på ett sammanträde inom den föreskrivna fristen på 14 dagar. I undantagsfall kan det bli nöd-
vändigt att överlämna justeringen till fullmäktige, t.ex. om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas 
om innehållet i protokollet. Tidsfristen får då överskridas (prop. 1990/91:117 s. 193). 

Justeringsmannens roll är enbart att bekräfta att protokollet återger vad som förevarit på sammanträdet. Juste-
ringen innebär alltså inte något ställningstagande till de beslut som fattats.  

I 20 § i vårt förslag har föreskrivits att fullmäktige ska välja två ledamöter att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. KL föreskriver inte att ordföranden ska justera protokollet. Detta får dock anses självklart  
(jfr. prop. 1990/91:117 s. 193). 

Möjligheten att justera en paragraf omedelbart behövs. En bestämmelse har därför tagits in om detta. För att en 
paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den redovisas skriftligt. En föreskrift om detta har också tagits in. 
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Om fullmäktige undantagsvis beslutar att justera ett protokoll från ett helt sammanträde, bör fullmäktige  
bestämma för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå till. 

RESERVATION 

42 § 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. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska moti-
veringen dock lämnas i så god tid att den kan tas in i den del av protokollet som omedelbart justeras. 

Kommentar: I 4 kap. 27 § KL regleras reservationsrätten för de förtroendevalda. Formen för reservationen 
anges dock inte. Här föreslås därför en bestämmelse om att den skriftliga reservationen ska lämnas senast när 
protokollet eller – vid omedelbar justering – aktuell del av protokollet justeras. 

EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i proto-
kollet. 

Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden  
undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i 
fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

Kommentar: Bestämmelsen är densamma som i den tidigare normalarbetsordningen. 

 

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  

Kommentar: Innan protokollet publiceras på anslagstavlan måste övervägas om det i protokollet finns sådana 
personuppgifter som inte får publiceras på grund av bestämmelser i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eller 
annan författning. 
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KAPITEL 3 
KOMPLETTERANDE REGLER OCH BESTÄMMELSER 

KOMPLETTERANDE REGLER OM ”ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND” 

Enligt 5 kap. 40 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggning-
arna men inte i besluten. I förarbetena sägs att regeln ger fullmäktige full frihet att råda över deltagandet i över-
läggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska tillämpa den så att en för vid krets av perso-
ner tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massme-
dia (prop. 1990/91:117 s. 181). 

I KL finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om års-redovis-
ningen vid ett sammanträde (8 kap. 16 § KL). 

Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av ”allmänhetens frågestund” 

vid ett eller flera sammanträden. 

För de kommuner eller landsting som avser att utnyttja denna möjlighet redovisar vi här ett förslag till lösning. I 
vilken ordning och i vilka former sådana frågestunder bör läggas upp får utarbetas efter lokala förutsättningar. 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträ-

den med fullmäktige: 

1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen  
2. när fullmäktige behandlar budgeten 
3. vid… 

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.  

Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får före-
komma. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de 
förtroendevalda eller anställda hos kommunen/landstinget som behövs för att lämna upplysningar under den. 

 

Kommentar: En alternativ lösning är att fullmäktige för varje särskilt fall beslutar att allmänhetens frågestund 
ska få förekomma vid ett kommande sammanträde. Vårt förslag innebär att man fixerar rätten för allmänheten att 
ställa frågor till vissa ärenden, t.ex. årsredovisningen eller budgeten. Också andra ärenden kan vara av större in-
tresse för allmänheten, t.ex. behandlingen av revisionsberättelsen. Frågan om i vilken omfattning man bör införa 
allmänhetens frågestund bör bedömas lokalt. 

När det gäller årsredovisningen är det tveksamt om man kan inskränka personkretsen, eftersom lagen talar om 
”allmänheten”, 8 kap. 16 § KL. När det gäller frågestunder som avser andra ärenden, grundas befogenheten på  
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5 kap. 40 § KL. Där talas om ”andra än ledamöter”. I varje fall i sådana ärenden bör frågerätten kunna begränsas 
till att enbart avse kommunmedlemmar eller medlemmar i en kommun inom landstinget. Det praktiska proble-
met blir då att kontrollera om frågeställaren är kommunmedlem eller inte. Vill man göra en sådan begränsning 
bör den framgå direkt av arbetsordningen. 

Det är självklart att allmänheten måste informeras om att den har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 
Uppgift om frågestunden ska därför tas med i tillkännagivandet av sammanträdet. 

Vi föreslår också en föreskrift om att någon överläggning inte får förekomma under frågestunden. Det kan inte 
vara lämpligt att fullmäktiges ledamöter inleder debatten under allmänhetens frågestund. Detta kan medföra att 
allmänheten kommer att delta i fullmäktiges överläggningar vilket alltså inte är meningen. 

Det är lämpligt att ordföranden får bestämma hur frågestunden ska genomföras och också att han eller hon be-
stämmer vilka förtroendevalda (som inte är ledamöter) eller anställda hos kommunen/landstinget, som behöver 
inställa sig vid sammanträdet och lämna upplysningar under frågestunden. I förslaget föreskrivs att ordföranden 
även ska samråda med vice ordförandena. 

KOMPLETTERANDE REGLER OM MÖJLIGHET ATT LÄMNA INFORMATION 

Fullmäktige kan välja att ha en stående punkt på dagordningen med möjlighet för särskilt utpekade att lämna in-
formation till fullmäktige om sin verksamhet. Det kan t.ex. vara ändamålsenligt att ge revisorerna eller kommu-
nalrådet/ landstingsrådet/regionrådet en sådan rätt. Vill fullmäktige ha denna ordning bör detta regleras i arbets-
ordningen. En sådan bestämmelse skulle kunna ha följande formulering. 

Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin pågående verksam-

het. 

Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar 

I 3 kap. KL finns reglerna om kommunernas och landstingens organisation. Där stadgas bl.a. (3 kap. 2 § KL) att 
fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
I det följande ges exempel på bestämmelser om fullmäktigeberedningar som kan tas in i arbetsordningen. Detta 
motiveras bl.a. med att fullmäktiges roll kan behöva stärkas om antalet nämnder reduceras. Vilka bestämmelser 
som behövs och hur de ska vara utformade beror givetvis på den organisation som ska finnas. 

 

1 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den löpande mandatperioden ... 
(antalet) ordinarie fullmäktigeberedningar. Valen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av de-
cember månad. 

Alternativ: Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga nämnder.  

2 § Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i beredningarna. 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till  
ledamöter. 

3 § De ordinarie fullmäktigeberedningarna är ... (finansberedningen, allmänna beredningen, socialbered-
ningen, miljöberedningen). 

4 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige ska avgöra. En full-
mäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 

Alternativ: En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till bered-

ningen. 
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5 § En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen/landstinget som hör till fullmäktige-
beredningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktigeberedningen  
finner påkallade. 

6 § En fullmäktigeberedning får från kommunens/landstingets nämnder och anställda begära in de upplys-
ningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

7 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller 
behandling av en viss fråga. 

8 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild beredning samt mandat-
tiden för denna. 

9 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om 
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

 

Kommentar: Fullmäktigeberedningar kan bestå av en eller flera personer. Det är även möjligt att till ledamot 
eller ersättare i en fullmäktigeberedning välja en person som inte redan är förtroendevald.  

Ledamöter i fullmäktigeberedningarna ska utses på samma sätt som övriga förtroendevalda. Valbar till ledamot 
och ersättare i fullmäktigeberedningarna är den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som ställs 
enligt 1 kap. 7 och 8 §§ KL. Den person som fullmäktige väljer till ledamot i en fullmäktigeberedning och som 
inte redan är förtroendevald kommer därför att bli förtroendevald i och med detta. 

Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte valbar som ledamot eller ersättare i 
en fullmäktigeberedning, 4 kap. 5 § KL. 

Det får anses strida mot KL att i arbetsordningen föreskriva att ledamöterna och ersättarna i en fullmäktigebered-
ning ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett lokalt valbar-
hetsvillkor ställdes upp, vilket inte är tillåtet. En annan sak är att man kan vara överens om detta och att i prakti-
ken hålla sig till fullmäktigekretsen, när fullmäktigeberedningarna väljs. 

En fullmäktigeberedning kan – till skillnad från en nämnd – endast ha beredningsuppgifter. Att ansvara för för-
valtningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut kan således inte anförtros den.  

Eftersom nämnderna enligt KL har i uppgift att bereda fullmäktiges ärenden, får en fullmäktigeberedning ses 
som ett kompletterande beredningsorgan till styrelsen och de övriga nämnderna. Fullmäktige får således inte 
delegera beslutanderätt till en fullmäktigeberedning. 

Av 5 kap. 27 § KL framgår även att en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör alltid ska ges tillfälle att 
yttra sig, om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning. Det går således inte att förbigå nämnderna 
vid beredningen av fullmäktigeärenden och överlämna till fullmäktigeberedningar att helt sköta den. 

En fullmäktigeberedning kan ges i uppgift att bereda ärendena inom ett visst verksamhetsområde och att för full-
mäktiges räkning följa verksamhetens utveckling. Eftersom fullmäktige får ge en fullmäktigeberedning rätt att 
väcka ärenden i fullmäktige (5 kap. 22 § första stycket 4 KL) kan uppgiften att följa en eller flera verksamheter 
förenas med en befogenhet att också ta de initiativ som beredningen finner påkallade. 

I ett målstyrt system kan det vara en fördel att låta beredningen ta emot rapporter från nämnderna om verksam-
hetens utveckling, ekonomiska prognoser etc. Det kan ske inom ramen för fullmäktiges frihet att besluta om om-
fattningen och formerna för den redovisning som nämnderna ska lämna för hur de har fullgjort sina uppdrag att 
genomföra verksamheterna (6 kap. 5 § KL). I förarbetena sägs att fullmäktigeberedningarna kan ha ”vissa funkt-
ioner som förberedelser för fullmäktiges uppföljning av nämndverksamheten” (prop. 1990/91:117 s. 157). Något 
lagligt hinder mot en sådan ordning finns alltså inte. 
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Om nämnderna ska rapportera till fullmäktigeberedningarna hur de fullgör sina uppdrag att sköta den målstyrda 
verksamheten, bör de åläggas detta genom bestämmelser i reglementena. Arbetsordningen bör dock kompletteras 
med regler om hur fullmäktigeberedningarna rapporterar vidare till fullmäktige och vad som i övrigt åligger dem 
i det sammanhanget. 

En fråga som man har att ta ställning till är om fullmäktigeberedningarna ska ha rätt att väcka ärenden i fullmäk-
tige och i så fall i vilken omfattning de ska få göra det. 

Fullmäktige kan enligt 5 kap. 44 § KL medge att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller delvis 
ska vara offentliga. Det är sedan fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka sammanträden allmänheten 
ska tillåtas närvara. 

Utöver exemplen behövs en närmare bestämning av varje fullmäktigeberednings uppgiftsområde. De kan t.ex. 
vara knutna till en eller flera nämnders verksamhetsområden eller till huvudtitlarna i kommunens/landstingets 
budget. 

 

 

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE  

 

I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige. 

Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en arbetsord-
ning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. 

Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt  
beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsordningar, utan 
även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser 
om beslutsprocessen i fullmäktige. 

Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll i januari 2021. Skriften har tagits fram av jurister med stor 
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post: 118 82 Stockholm 

Besök: Hornsgatan 20 

Telefon: 08-452 70 00 
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Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. Med ledamot avses också tjänstgörande 
ersättare. 
  
 
Antalet ledamöter 
§ 1 
Kommunfullmäktige har 31 ledamöter.  
 
Antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara högst hälften av antalet ordinarie 
ledamöter som varje parti innehar. 
 
Ordförande och vice ordförande  
§ 2 
De år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet väljer fullmäktige en 
ordförande samt en förste och en andre vice ordförande bland ledamöterna (presidium). 
Presidievalen ska förrättas på första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige.   
 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.  
 
§ 3 
Tills presidievalen har förrättats tjänstgör den som varit ledamot i fullmäktige längst tid 
(ålderspresidenten) som ordförande.  
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem 
vara ålderspresident.   
 
§ 4 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden 
av tjänstgöringstiden för den som avgått.   
 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  
 
Ansvarsområden för kommunfullmäktiges presidium  
§ 5  
Kommunfullmäktiges presidium ska främja och utveckla kommunfullmäktiges 
arbetsformer.  
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Kommunfullmäktiges presidium ska ha regelbundna överläggningar med 
kommunstyrelsens presidium.  
 
Kommunfullmäktiges presidium ska ha regelbundna överläggningar med kommunens 
revisorer. 
 
Kommunfullmäktiges presidium ska bereda budget för kommunens revisorer. 
 
Kommunfullmäktiges presidium ska ha regelbunden kontakt med gruppledarna för 
partierna i kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktiges presidium ska i samråd med kommunstyrelsens presidium svara 
för kommunens allmänna representation vid t.ex. invigningar, jubileer, officiella besök, 
uppvaktningar och välkomnande samt firande av högtidsdagar och utdelning av 
kulturpriser och stipendier.  
 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att, i samråd med kommunstyrelsens 
presidie, samordna utbildningen av förtroendevalda 
  
Kommunfullmäktiges presidium ansvara för utdelning av hedersbelöning till 
kommunens anställda och förtroendevalda samt utdelning av hedersbelöning av 
särskilda skäl.  
 
Tid och plats för sammanträdena 
§ 6 
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde på dag, tid och plats som fullmäktige 
bestämmer varje år.  
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum sammanträder nyvalda fullmäktige första 
gången i oktober.  
 
Avgående fullmäktige bestämmer dag och tid för det första sammanträdet med det nya 
fullmäktige.  
 
§ 7 
Kommunstyrelsen eller en tredjedel av fullmäktiges ledamöter har rätt att begära ett 
extra sammanträde.  
 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena.  
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligt hos ordföranden och innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.  
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§ 8 
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dag och tid för sammanträdet.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dag och tid ska 
ändras ska ordföranden snarast underrätta ledamöter och ersättare om beslutet. 
Information om beslutet ska snarast, om möjligt minst en vecka före den bestämda 
sammanträdesdagen, anslås på kommunens anslagstavla.  
 
§ 9 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas 
ska införas i ortstidningarna. 
 
Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden ska publiceras på kommunens hemsida 
i enlighet med Kommunallagen.  
 
Deltagande på distans 
§10 
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar före 
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans. 
 
Placeringsordning  
§ 11 
Fullmäktiges presidium har tillsammans med sekreteraren särskilt anvisade platser i 
fullmäktigesalen.  
 
Ledamöterna är placerade partivis.  
 
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§ 12 
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen 
kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast om när och var sammanträdet ska fortsätta.  
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Detta behövs inte om 
sammanträdet ska fortsätta inom en vecka. I så fall ska ordföranden underrätta de 
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tid och 
plats för det fortsatta sammanträdet.  
 
Ärenden och handlingar till sammanträdena 
§ 13 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende om inte annat följer av lag.  
 
§ 14 
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut i ärenden som ska behandlas 
bör skickas till varje ledamot och ersättare före sammanträdet.  
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska skickas 
till ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
 
Interpellationer och frågor ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde då de avses att ställas.  
 
Handlingar ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida 
www.sotenas.se  
 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
§ 15 
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett samman-
träde ska snarast anmäla detta till respektive partis gruppledare. Partierna svarar själva 
för att ersättare kallas in.  
 
§ 16 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för att vidare delta i ett pågående sammanträde kallar ordföranden in den 
ersättare som är tillgänglig och som står i tur att tjänstgöra.  
 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett pågående sammanträde. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker.  
 
§ 17 
Om en ledamot eller ersättare infinner sig vid sammanträde efter det att närvaro-
kontrollen avslutats ska denna anmäla det till ordföranden.   
 
Ledamot får inte annat än tillfälligtvis lämna ett sammanträde utan att anmäla detta till 
ordföranden via den blankett som finns tillgänglig vid sammanträdet.  

http://www.sotenas.se/
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Upprop 
§ 18 
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet.  
 
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.  
 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde 
och när ordföranden anser att det behövs.  
 
Justerare 
§ 19 
Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet. 
 
Efter uppropet väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet och att förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.  
 
Turordning för handläggning av ärendena 
§ 20 
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de ha tagits upp i kallelsen.   
 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende som inte finns med i 
kallelsen ska behandlas.  
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet.  
 
Yttranderätt vid sammanträdena 
§ 21 
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende 
berör får delta i överläggningen av ärendet.  
 
Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningen 
när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.  
 
Ordföranden i en styrelse, en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med 
anledning av svaret.  
 
Även icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt (ej beslutanderätt och ej förslagsrätt) 
vid fullmäktiges överläggningar. 
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Ungdomar får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ärenden som avser 
ungdomsfrågor. 
 
§ 22 
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisions-
berättelse och årsredovisning.  
 
Kommunens sakkunniga revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelse och årsredovisning.  
 
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende 
som gäller granskningen eller rör revisorernas egen förvaltning.  
 
§ 23 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 
behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i styrelserna, nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda i kommunen för att lämna sak-
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får delta i överläggningarna.  
 
§ 24 
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.  
 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena.  
 
Talarordning och ordningen vid sammanträdet 
§ 25 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 
denne anmält sig och blivit uppropad.  
 
Följande debattordning bör tillämpas: Varje parti har rätt till ett tio (10) minuter långt 
inledningsförfarande. Efterföljande inlägg begränsas till fyra (4) minuter. Antalet 
debattinlägg är obegränsat. 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg 
om högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 
Vid replik äger varje talare rätt att göra högst två inlägg. 
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§ 26 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse från 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från ledamoten ordet. I övrigt får ingen avbryta 
en talare under dennes anförande.  
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får ordföranden upplösa 
sammanträdet.  
 
Yrkanden  
§ 27 
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de 
har uppfattats rätt.  
 
Ordförande befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller återtas om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  
 
Ordföranden har rätt att begära att yrkanden ska lämnas skriftligt under mötet.   
 
Ordföranden får vägra proposition om denna anser att ett framställt yrkande strider mot 
lag, annan författning eller denna arbetsordning. Om fullmäktige bifaller yrkande att 
proposition ska ställas får ordföranden därefter inte vägra proposition.  
 
Ordföranden ska vägra proposition om denna anser att ett framställt yrkande innebär ett 
nytt ärende. Detta gäller inte i ärenden som inte behöver beredas.   
 
Deltagande i beslut  
§ 28 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla det till ordföranden 
innan beslutet fattas.  
 
En ledamot som inte gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om beslutet 
fattas med acklamation.  
 
Omröstningar 
§ 29 
Innan omröstning sker ska omröstningspropositionen läsas upp och vid behov 
godkännas.  
 
När omröstningar genomförs biträds ordförande av de två ledamöter som har utsetts att 
justera protokollet.  
 



 
 

 Arbetsordning Kommunfullmäktige | Kommunfullmäktige | 2020-04-29 § 52 | Dnr KA 2020/000382 | Sid 8/13 
 
 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet 
sker enligt uppropslistan.  
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist.  
 
Sedan omröstningen avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en 
avgiven röst efter klubbslaget.  
 
Öppen omröstning  
§ 30 
En omröstning ska vara öppen utom i ärenden som avser personval.  
 
Om oenighet om resultatet av en öppen omröstning uppstår ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart.  
 
Sluten omröstning  
§ 31 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
 
En valsedel är ogiltig om: 

1. Den upptar namnet på någon som inte är valbar 
2. Den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 
3. Den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  

 
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  
 
Motioner  
§ 32 
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. 
Endast de som undertecknat motionen ses som motionärer. Egenhändig namnteckning 
krävs inte vid inlämning via e-post.  
 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.  
 
En motion väcks genom att den lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller lämnas vid 
ett sammanträde i fullmäktige.  
 
En ersättare får bara väcka en motion när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde.  
 
Motionen ska läsas upp av motionären eller kortfattat föredras av presidiet. 
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§ 33 
Motioner bör beredas så att de kan läggas till fullmäktige för beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes.  
 
Efter beredningen ska beslutsförslag företrädesvis ges i form av bifall eller avslag.  
 
I samband med en motions avgivande ges ledamöterna en möjlighet att kort lämna 
synpunkter på motionen genom att ordföranden lämnar ordet fritt i samband med att 
motionen anmäls.  
 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i april och oktober. I de 
fall fullmäktige inte sammanträder dessa månader görs redovisningen på första 
sammanträdet därefter.  
 
Medborgarförslag 
§ 34 
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige, så kallat 
medborgarförslag.  
 
Ett medborgarförslag ska vara skriftligt, ha beteckningen ”medborgarförslag”, och vara 
undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer 
ska anges. Egenhändig namnteckning krävs inte vid inlämning via e-post.  
 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom full-
mäktiges, styrelsens, en nämnds eller en fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Det 
får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller ha odemokratisk 
eller kränkande innebörd.  
 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.  
 
Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller 
lämnas vid ett sammanträde i fullmäktige.  
 
Fullmäktige kan i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen 
eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är principiellt eller av större 
vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (KL 5 kap § 1).  
 
Ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd 
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.  
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställare 
underrättas och ha rätt att yttra sig i samband med fullmäktiges behandling. 
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Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträde i april och 
oktober.  
 
I de fall fullmäktige inte sammanträder dessa månader görs redovisningen på första 
sammanträdet därefter.  
 
Interpellationer 
§ 35 
En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Egen-
händig namnteckning krävs inte vid inlämning via e-post. 
 
Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast fem arbetsdagar före det 
sammanträde ledamoten avser att ställa den.  
 
En ersättare får bara lämna in en interpellation under ett sammanträde där ersättaren 
tjänstgör.  
 
Efter att ordföranden funnit att interpellationen lagligen får tas upp ställer ordföranden 
proposition på om interpellationen får ställas eller inte. Därefter meddelar den som ska 
besvara interpellationen om den avser att besvaras på dagens sammanträde eller 
nästkommande. Om interpellationen ska besvaras på dagens sammanträde läser 
interpellanten upp den.  
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 
det där interpellationen ställdes.  
 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Den som ställt interpellationen ska få ett 
skriftligt svar senast dagen innan det sammanträde interpellationen avses besvaras. 
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas bör tas med i kungörelsen.  
 
Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 
§§ kommunallagen får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna 
till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.  
 
Frågor  
§ 36 
En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Egenhändig 
namnteckning krävs inte vid inlämning via e-post. 
 
Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast två dagar före det sammanträde vid 
vilken ledamoten avser att ställa den.  
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En fråga ska företrädesvis ställas i syfte att erhålla sakupplysning och därvid inte kräva 
ett omfattande utredningsarbete för att kunna besvaras.  
 
Vad som sägs i § 33 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt.  
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.  
 
Allmänhetens frågestund  
§ 37 
Allmänheten kan i samband med fullmäktiges ordinarie sammanträden beredas tillfälle 
att ställa skriftliga frågor (allmänhetens frågestund). I kallelsen ska anges att 
allmänhetens frågestund ska förekomma. 
 
Allmänheten ska lämna in en skriftlig fråga minst tre dagar innan sammanträde. 
 
Allmänhetens frågestund hålls vanligen innan fullmäktige behandlar frågorna på 
dagordningen.  
 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden hur frågestunden ska 
genomföras, om frågestunden istället ska hållas i anslutningen till något särskilt ärende 
samt låter kalla de förtroendevalda eller anställda som behövs för att lämna 
upplysningar under den.  
 
Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.  
  
Beredning av ärenden  
§ 38 
Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska behandla ska remitteras.  
 
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden.  
 
På varje sammanträde ska de fullmäktigeärenden som kommit in sedan det förra 
sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har 
fattats redovisas. 
 
Förklaring av revisionsanmärkning  
§ 39 
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen 
ska inhämtas från en nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har 
riktats.  
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Ansvarsprövning (KL 5 kap 24 §)  
§ 40 
Det åvilar ordföranden att i samråd med vice ordförandena svara för de 
beredningsåtgärder som behövs inför fullmäktiges prövning av frågan om anmärkning 
och om ansvarsfrihet.  
 
Revisorernas budget  
§ 41 
Presidiet svarar för beredningen av revisorernas budget. 
 
Fullmäktigeberedningar 
§ 42 
Fullmäktige kan tillsätta särskilda beredningar för utredning av olika frågor. 
Ledamöterna kan väljas såväl inom som utom fullmäktige. Tjänstgöringstiden 
sammanfaller med löpande mandatperiod för kommunstyrelsen.  
 
Fullmäktige ska ange vilka uppgifter den särskilda beredningen ska bereda samt hur 
många ledamöter och ersättare beredningen ska ha samt utse ordförande och vice 
ordförande.  
 
Beredningen får inte binda sig för utgifter innan den erhållit anslag för 
utredningsuppdraget.  
 
Beredningen får begära yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, 
beredningar och anställda.  
 
Beredningen ska minst två gånger varje år redovisa hur utredningsuppdraget fullgörs.  
 
Om beredningen inte fullgjort sitt uppdrag inom mandatperioden ska beredningen lämna 
redogörelse till fullmäktige med beräknad tid för slutredovisning av uppdraget.  
 
Valberedning  
§ 43 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljs en valberedning för den 
löpande mandatperioden.  
 
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare per parti.  
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samman tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  
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Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla 
med undantag av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval.  
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.  
 
Valberedningen väljer själv sina arbetsformer.  
 
Vid nominering av nya förtroendevalda ska respektive parti ange namn, adress, telefon-
nummer, personnummer och eventuell e-postadress på den nominerade till kommun-
styrelsens kansli. Samtidigt bör anges om den nominerade medger att personuppgifterna 
publiceras på internet eller inte 
 
Justering av protokollet 
§ 44 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  
 
Om två eller flera ledamöter fungerat som ordförande under ett sammanträde justerar 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
ordföranden har lett.  
 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt eller muntligt innan fullmäktige justerar den.  
 
Reservation 
 § 45 
Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den 
tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.  
 
Expediering mm 
§ 46 
Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder och andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet. Undantag får göras i de fall de berörda får hela 
protokollet.  
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid få hela protokollet.  
 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 
andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn om inte fullmäktige beslutar annat.      
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KS § 142 Dnr 2022/000771 

Sammanträdestider 2023 

Sammanfattning   

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för 2023. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska 
tidplanen och för att minska handläggningstiden.   
 
I början av år 2023 ska nämnderna välja ledamöter till utskotten och förslaget är framtaget med 
hänsyn till detta. 
 
En utbildningsplan för nya och gamla förtroendevalda bereds av kommunledningsgruppen. 

Bakgrund  

Ett förslag på sammanträdestider för 2023 är framtaget för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i kommunallagen och den ekonomiska tidplanen 
samt samordnade för att minska handläggningstiden i så stor utsträckning som möjligt. Enligt 
gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Under år 2023 tillträder nya nämnder efter valet 2022 och i början av året ska nämnderna välja 
förtroendevalda till utskotten och förslaget är framtaget med hänsyn till detta. 
 
Kommunalförbundet Fyrbodal har sammanträden på torsdagar och då det tidigare krockade med 
fullmäktige, så hålls fullmäktige istället på onsdagar.  
Västra Götalandsregionens Regionfullmäktige har möten på måndagar och tisdagar. 
Förvaltningarna har ofta egna interna möten då.  
 
Sammanträden är främst inplanerade på onsdagar och torsdagar, men en anpassning har gjorts av 
sammanträdesplanen till den ekonomiska årsprocessen, detta har inneburit att nämnderna måste 
hålla möten samma vecka. Med anledning av detta och för att det är viktigt att sekreterarna vid 
behov ska kunna ersätta varandra vid eventuell frånvaro, har några nämnder och utskott möten även 
på tisdagar. Kommunstyrelsens tekniska utskott har sina möten på tisdagar, liksom även 
Utbildningsnämnden. Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har mötesdag på onsdagar, medan 
Omsorgsnämnden och Byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för nämnd och 
arbetsutskott på torsdagar.  
 
Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid för beredning 
är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg kallelsen ska skickas samt 
då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och sekreterare. Den ekonomiska tidplanen 
måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträden.    
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Forts. KS § 142 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesdagar 2023 
Sammanträden inlämningstider 
Kalender 2023 
Regionfullmäktiges sammanträdestider  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-08-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-31 § 132 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen 18/1, 8/3, 12/4, 
31/5, 13/9, 25/10, 29/11 samt för utskotten; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; 22/2, 29/3, 17/5, (24/5), 7/6, 30/8, 11/10, 15/11, 6/12 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott; 21/2, 28/3, 16/5, 5/6, 29/8, 10/10, 14/11, 5/12 
 
Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa sammanträdestider i 
enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för facklig samverkan mellan utskott 
och nämnd.  

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2023;  
1/2, 22/3, 26/4, 14/6, 27/9, 8/11, 13/12 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-08-31 §§ 123-140 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 14(26)
 

 
 

KSAU § 132 Dnr 2022/000771 

Sammanträdestider 2023 

Sammanfattning   

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för 2023. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska 
tidplanen och för att minska handläggningstiden.   
 
I början av år 2023 ska nämnderna välja ledamöter till utskotten och förslaget är framtaget med 
hänsyn till detta. 
 
En utbildningsplan för nya och gamla förtroendevalda bereds av kommunledningsgruppen. 

Bakgrund  

Ett förslag på sammanträdestider för 2023 är framtaget för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i kommunallagen och den ekonomiska tidplanen 
samt samordnade för att minska handläggningstiden i så stor utsträckning som möjligt. Enligt 
gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Under år 2023 tillträder nya nämnder efter valet 2022 och i början av året ska nämnderna välja 
förtroendevalda till utskotten och förslaget är framtaget med hänsyn till detta. 
 
Kommunalförbundet Fyrbodal har sammanträden på torsdagar och då det tidigare krockade med 
fullmäktige, så hålls fullmäktige istället på onsdagar.  
Västra Götalandsregionens Regionfullmäktige har möten på måndagar och tisdagar. 
Förvaltningarna har ofta egna interna möten då.  
 
Sammanträden är främst inplanerade på onsdagar och torsdagar, men en anpassning har gjorts av 
sammanträdesplanen till den ekonomiska årsprocessen, detta har inneburit att nämnderna måste 
hålla möten samma vecka. Med anledning av detta och för att det är viktigt att sekreterarna vid 
behov ska kunna ersätta varandra vid eventuell frånvaro, har några nämnder och utskott möten även 
på tisdagar.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har sina möten på tisdagar, liksom även Utbildningsnämnden.  
 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har mötesdag på onsdagar, medan Omsorgsnämnden och 
Byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för nämnd och arbetsutskott på torsdagar.  
 
Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid för beredning 
är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg kallelsen ska skickas samt 
då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och sekreterare. Den ekonomiska tidplanen 
måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträden.    
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Forts. KSAU § 132  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesdagar 2023 
Sammanträden inlämningstider 
Kalender 2023 
Regionfullmäktiges sammanträdestider  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen 18/1, 8/3, 12/4, 
31/5, 13/9, 25/10, 29/11 samt för utskotten; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; 22/2, 29/3, 17/5, (24/5), 7/6, 30/8, 11/10, 15/11, 6/12 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott; 21/2, 28/3, 16/5, 5/6, 29/8, 10/10, 14/11, 5/12 
 
Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa sammanträdestider i 
enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för facklig samverkan mellan utskott 
och nämnd.  
 
Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2023;  
1/2, 22/3, 26/4, 14/6, 27/9, 8/11, 13/12 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Sammanträdestider 2023 

Sammanfattning   
Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på 
sammanträdestider för 2023. Enligt gällande reglementen ska nämndernas 
sammanträden samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidplanen och för att 
minska handläggningstiden.   
 
I början av år 2023 ska nämnderna välja ledamöter till utskotten och förslaget är 
framtaget med hänsyn till detta. 

Bakgrund  
Ett förslag på sammanträdestider för 2023 är framtaget för Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i kommunallagen 
och den ekonomiska tidplanen samt samordnade för att minska handläggningstiden i så 
stor utsträckning som möjligt. Enligt gällande reglementen ska nämndernas 
sammanträden samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  
 
Under år 2023 tillträder nya nämnder efter valet 2022 och i början av året ska 
nämnderna välja förtroendevalda till utskotten och förslaget är framtaget med hänsyn 
till detta. 
 
Kommunalförbundet Fyrbodal har sammanträden på torsdagar och då det tidigare 
krockade med fullmäktige, så hålls fullmäktige istället på onsdagar.  
Västra Götalandsregionens Regionfullmäktige har möten på måndagar och tisdagar. 
Förvaltningarna har ofta egna interna möten då.  
 
Sammanträden är främst inplanerade på onsdagar och torsdagar, men en anpassning har 
gjorts av sammanträdesplanen till den ekonomiska årsprocessen, detta har inneburit att 
nämnderna måste hålla möten samma vecka. Med anledning av detta och för att det är 
viktigt att sekreterarna vid behov ska kunna ersätta varandra vid eventuell frånvaro, har 
några nämnder och utskott möten även på tisdagar.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har sina möten på tisdagar, liksom även 
Utbildningsnämnden.  
 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har mötesdag på onsdagar, medan 
Omsorgsnämnden och Byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för nämnd 
och arbetsutskott på torsdagar.  
 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid 
för beredning är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg 
kallelsen ska skickas samt då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och 
sekreterare.  
 
Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter 
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträden.    

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen 
18/1, 8/3, 12/4, 31/5, 13/9, 25/10, 29/11 samt för utskotten; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; 22/2, 29/3, 17/5, (24/5), 7/6, 30/8, 11/10, 15/11, 6/12 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott; 21/2, 28/3, 16/5, 5/6, 29/8, 10/10, 14/11, 5/12 
 
Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa 
sammanträdestider i enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för 
facklig samverkan mellan utskott och nämnd.  
 
Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2023;  
1/2, 22/3, 26/4, 14/6, 27/9, 8/11, 13/12 
 

Bilaga/Bilagor 

Sammanträdestider 2023 
Regionfullmäktiges sammanträdestider  
 
 

Skickas till 
Förvaltningschefer 
Nämnder 
Kommunala bolag 
Kommunrevisionen 
 

  
Anna-Lena Höglund  Anna Liedholm 
Administrativ chef  Kommundirektör 
 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


Sotenäs kommun Sammanträdesdagar 2023 Beslutad KF 2022-09-xx § x

*25/1 1/2 22/3 26/4 14/6 27/9 8/11 13/12 Onsdag
Utb

18/1 8/3 12/4 31/5 13/9 25/10 29/11 Onsdag

11/1 1/3 5/4 24/5 6/9 18/10 22/11 Onsdag

22/2 29/3 17/5 (24/5) 7/6 30/8 11/10 15/11 6/12 Onsdag
MRP

 21/2 28/3 16/5 5/6 29/8 10/10 14/11 5/12 Tisdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Tid för beredning/utskick framgår av resp. reglemente. 
Tid för inlämning framgår av "Inlämningstider för politisk behandling av ärenden." 

Oktober November DecemberMars

UNAU

BN

BNAU

MN

KF

KS

NÄMND Januari Februari

UN

CSG

KSAU

KSTU

April Maj Juni Juli Augusti September

Årsredovisning KSAU 29/3, KS 12/4, KF 26/4 Strategidagar 13-14/2

ON

ONAU

Budgetberedning 3/5 Bolagsdag 21/3 Budgetram, skattesats i juni 

MNau

Bokslut/Budget



 
 

Datum 2022-08-15 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Inlämningstider för politisk behandling av ärenden 2023  
 

Inlämn. 

KSTU 

Beredn. 

KSTU 

Mötesdag 

KSTU 

Inlämn. 

KSAU 

Tjm-
beredning 

KSAU 

Beredn. 

KSAU 

Mötesdag 

KSAU 

Inlämn. 

KS 

Mötesdag 

KS 

Inlämn.  

KF 

Beredn. 

KF 

Mötesdatu

m  

KF 

       2023-01-09 2023-01-18   2023-02-01 

2023-02-09 2023-02-13 2023-02-21 2023-02-02 2023-02-09 2023-02-13 2023-02-22 2023-02-23 2023-03-08 2023-03-09 2023-03-10 2023-03-22 

2023-03-16 2023-03-20 2023-03-28 2023-03-09 2023-03-16 2023-03-20 2023-03-29 2023-03-30 2023-04-12 2023-04-13 2023-04-14 2023-04-26 

2023-05-04 2023-05-08 2023-05-16 2023-04-27 

 

2023-05-04 

 

2023-05-08 

 

2023-05-17 

(2023-05-24 

end tertial o 

MRP) 

2023-05-17 

 

2023-05-31 2023-06-01 2023-06-02 2023-06-14 

2023-05-25 2023-05-26 2023-06-05 2023-05-17 2023-05-25 2023-05-29 2023-06-07      

2023-08-17 2023-08-21 2023-08-29 2023-08-10 2023-08-17 2023-08-21 2023-08-30 2022-08-31 2023-09-13 2023-09-14 2023-09-15 2023-09-27 

2023-09-28 2023-10-02 2023-10-10 2023-09-21 2023-09-28 2023-10-02 2023-10-11 2023-09-12 2023-10-25 2023-10-26 2023-10-27 2023-11-08 

2023-11-02 2023-11-06 2023-11-14 2023-10-26 2023-11-02 2023-11-06 2023-11-15 2023-11-16 2023-11-29 2023-11-30 2023-12-01 2023-12-13 

2023-11-23 2023-11-27 2023-12-05 2023-11-16 2023-11-23 2023-11-27 2023-12-06      

Bolagsdag 21/3-23, Bokslutsberedning 28/2, Budgetberedning 3/5, Årsredov KSAU 29/3, KS 12/4, KF 26/4, Delår jan-apr, budget, skattesats juni, Delår 
jan-aug Nov, budget i nov. Strategidagar 13-14/2 uppstart ny budget, investeringar i ny mandatperiod, omvärldsanalys. Utbildningsdagar 25/1, och en dag 
(1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 15/3.) Ärenden ska anmälas till aktuellt möte via sammanträdesmapp eller e-post. Handläggare skriver tjänsteutlåtanden i Ciceron och 
lägger in bilagor.  
 
 





  
 
 
Protokoll från regionfullmäktige, 2022-06-13 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

26 (46) 

§ 143 

Sammanträdestider 2023 för regionfullmäktige 
Diarienummer RS 2022-01739 

Beslut 
1. Regionfullmäktige sammanträder 14 februari, 18 april, 23 maj, 12–13 juni, 

26 september, 23-24 oktober och 28 november. 
2. Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 09:30. 

Tvådagarssammanträde börjar kl. 09.30 dag 1 och kl. 09.00 dag 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Regionfullmäktige och regionstyrelsen ska varje år besluta om sina 
sammanträdesdagar och tid för sammanträdena.  

Nyvalda regionfullmäktige kommer att i november 2022 slutgiltigt besluta om 
sina sammanträdestider för nästa år.  

I sammanhanget kan nämnas att SKR:s valkongress äger rum den 21 mars 2023 i 
Stockholm och ordinarie kongress är den 15–16 november i Helsingborg. 
Bolagsdagen äger rum den 21 mars 2023. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-05-17 § 127 

• Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-02 

Skickas till 

• Kommunerna i Västra Götaland 
• Samtliga nämnder och styrelser 
• Camilla Tengström, för planering av bolagsdagen 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-14 § 122-152 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 15(61)
 

 
 
 
 
 

KS § 131   Dnr 2018/001147 

Ansökan om Verksamhetsområde för VA inom del av Gravarne 3:1 och 
Bäckevik 1:144 - 1:171 samt Bäckevik 1:143 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata inom området Kungskullen i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Området består av 28 fastigheter avsedda för boende. Detaljplan 1427-P92/11 är 
fastställd 1992. 
 
Exploatören ska enligt exploateringsavtal (1993) bygga ut va-anläggningen och svara 
för framtida drift och underhåll. 
 
Efter förfrågan från fastighetsägare i området påbörjades 2019 ett arbete hos Sotenäs Vatten AB 
med att eventuellt ta över befintligt va-nät. 
Flera brister i ledningsnätet noterades, och 2019-10-02 meddelade Sotenäs Vatten AB 
fastighetsägarna att bolaget inte kommer ta över nätet. 
 
Fastighetsägarna tillskrev länsstyrelsen och begärde att Sotenäs kommun skulle föreläggs att ordna 
med kommunalt verksamhetsområde i enlighet med 6 § lag om allmänna vattentjänster. 
 
2020-11-11 beslutade länsstyrelsen att förelägga Sotenäs kommun att bestämma 
verksamhetsområde samt att senast den 1 januari 2022 anordna en allmän va-anläggning för 
avloppsvatten och dricksvatten för fastigheterna på Kungskullen. 
 
Sotenäs kommun överklagade beslutet till Mark- och Miljödomstolen som 
fastställde länsstyrelsens beslut, men sköt fram tidsplanen för åtgärderna. 
 
Sotenäs Vatten AB har gjort en värdering av befintligt ledningsnät för expropriation 
enligt § 39 lag om allmänna vattentjänster. Ägaren Skanska är skyldig, att mot skälig ersättning, låta 
dess anläggning övergå till den allmänna anläggningen.  
 
Sotenäs Vatten AB har också sökt ledningsrätt för berörda va-ledningar. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-19 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 51 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-14 § 122-152 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 16(61)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 131 

 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: Del av Gravarne 3:1, Bäckevik 1:144 - 
1:171, Bäckevik 1:143 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-08-30 | §§ 44-54 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2022\KSTU 
Protokoll 2022-08-30.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(15)
 

 
 

KSTU § 51  Dnr 2018/1147 

 
Ansökan om Verksamhetsområde för VA inom del av Gravarne 3:1 och 
Bäckevik 1:144 - 1:171 samt Bäckevik 1:143 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata inom området Kungskullen i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Området består av 28 fastigheter avsedda för boende. Detaljplan 1427-P92/11 är 
fastställd 1992. 
 
Exploatören ska enligt exploateringsavtal (1993) bygga ut va-anläggningen och svara 
för framtida drift och underhåll. 
 
Efter förfrågan från fastighetsägare i området påbörjades 2019 ett arbete hos Sotenäs Vatten AB 
med att eventuellt ta över befintligt va-nät. 
Flera brister i ledningsnätet noterades, och 2019-10-02 meddelade Sotenäs Vatten AB 
fastighetsägarna att bolaget inte kommer ta över nätet. 
 
Fastighetsägarna tillskrev länsstyrelsen och begärde att Sotenäs kommun skulle föreläggs att ordna 
med kommunalt verksamhetsområde i enlighet med 6 § lag om allmänna vattentjänster. 
 
2020-11-11 beslutade länsstyrelsen att förelägga Sotenäs kommun att bestämma 
verksamhetsområde samt att senast den 1 januari 2022 anordna en allmän va-anläggning för 
avloppsvatten och dricksvatten för fastigheterna på Kungskullen. 
 
Sotenäs kommun överklagade beslutet till Mark- och Miljödomstolen som 
fastställde länsstyrelsens beslut, men sköt fram tidsplanen för åtgärderna. 
 
Sotenäs Vatten AB har gjort en värdering av befintligt ledningsnät för expropriation 
enligt § 39 lag om allmänna vattentjänster. Ägaren Skanska är skyldig, att mot skälig ersättning, låta 
dess anläggning övergå till den allmänna anläggningen.  
 
Sotenäs Vatten AB har också sökt ledningsrätt för berörda va-ledningar. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-19 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: Del av Gravarne 3:1, Bäckevik 1:144 - 
1:171, Bäckevik 1:143 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-08-30 | §§ 44-54 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(15)
 

 
 

Forts. KSTU § 51 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-07-19 KA 2018/001147 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fredrik Torstensson 
Drift- och Projektchef 

 

Ansökan om Verksamhetsområde för VA inom del av Gravarne 3:1 
och Bäckevik 1:144 - 1:171 samt Bäckevik 1:143 

Sammanfattning 
Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata inom området Kungskullen i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 
Området består av 28 fastigheter avsedda för boende. Detaljplan 1427-P92/11 är 
fastställd 1992. 
 
Exploatören ska enligt exploateringsavtal (1993) bygga ut va-anläggningen och svara 
för framtida drift och underhåll. 
 
Efter förfrågan från fastighetsägare i området påbörjades 2019 ett arbete hos Sotenäs 
Vatten AB med att eventuellt ta över befintligt va-nät. 
Flera brister i ledningsnätet noterades, och 2019-10-02 meddelade Sotenäs Vatten AB 
fastighetsägarna att bolaget inte kommer ta över nätet. 
 
Fastighetsägarna tillskrev länsstyrelsen och begärde att Sotenäs kommun skulle 
föreläggs att ordna med kommunalt verksamhetsområde i enlighet med 6 § lag om 
allmänna vattentjänster. 
 
2020-11-11 beslutade länsstyrelsen att förelägga Sotenäs kommun att bestämma 
verksamhetsområde samt att senast den 1 januari 2022 anordna en allmän va-anläggning 
för avloppsvatten och dricksvatten för fastigheterna på Kungskullen. 
 
Sotenäs kommun överklagade beslutet till Mark- och Miljödomstolen som 
fastställde länsstyrelsens beslut, men sköt fram tidsplanen för åtgärderna. 
 
Sotenäs Vatten AB har gjort en värdering av befintligt ledningsnät för expropriation 
enligt § 39 lag om allmänna vattentjänster. Ägaren Skanska är skyldig, att mot skälig 
ersättning, låta dess anläggning övergå till den allmänna anläggningen.  
 
Sotenäs Vatten AB har också sökt ledningsrätt för berörda va-ledningar. 
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Sida 2 av 2 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Berör Sotenäs Vattens ekonomi enbart. 

Regelverk  

Lag om allmänna vattentjänster 2006:412. 

Organisation och personal 

Berör Sotenäs Vatten AB och deras utförarbolag Västvatten AB enbart. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: 
Del av Gravarne 3:1 
Bäckevik 1:144-1:171  
Bäckevik 1:143 

Bilagor 
Bilaga 1 Fastighetslista 
Bilaga 2 Karta föreslaget VO 
Bilaga 3 Översiktsbild föreslaget VO 
Bilaga 4 Ingångsbrev 
Bilaga 5 Föreläggande LST 
Bilaga 6 Vänersborgs Tingsrätt dom 5295-20 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Västvatten 
Sotenäs Vatten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  
Fredrik Torstensson Eveline Karlsson 
Drift och Projektchef Samhällsbyggnadschef 
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 Datum: 2022-05-11 
Dnr: 

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Bilaga 1  
Följande 28 fastigheter föreslås ingå i verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata: 
 
 

Fastighet Vattentjänst 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:144 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:145 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:146 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:147 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:148 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:149 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:150 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:151 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:152 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:153 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:154 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:155 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:156 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:157 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:158 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:159 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:160 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:161 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:162 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:163 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:164 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:165 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:166 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:167 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:168 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:169 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:170 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
SOTENÄS BÄCKEVIK 1:171 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

 



Bilaga 2, kartbild över föreslaget VO



Bilaga 3, översiktskarta föreslaget VO
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2020-11-11
 

567-7445-2019
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Miljöskyddsavdelningen

010-224 40 00

Sotenäs kommun
info@sotenas.se

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avseende fastigheterna på Kungskullen, Kungshamn i Sotenäs 
kommun

Beslut

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län förelägger Sotenäs kommun att 
bestämma verksamhetsområde samt se till att en allmän va-anläggning för 
avloppsvatten (spill- och dagvatten) och dricksvatten anordnas för fastigheterna på 
Kungskullen, Kungshamn i Sotenäs kommun. Den allmänna va-anläggningen ska 
vara genomförd senast den 1 januari 2022.

2. Sotenäs kommun ska senast den 1 juni 2021 inkomma till Länsstyrelsen med en 
beskrivning och en tidsplan över de arbeten som krävs för att behovet av 
avloppsvatten och dricksvatten ska kunna tillgodoses genom en allmän va-
anläggning senast den 1 januari 2022.

3. Sotenäs kommun ska senast den 1 juni 2022 redovisa handlingar som bekräftar 
att de förelagda åtgärderna i punkten 1 är uppfyllda.

Föreläggandet beslutas med stöd av 6 § och 51 § i lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen fick den 21 februari 2019 en skrivelse från Sam Sandström och Ing -
Marie Molander för Kungskullens arbetsgrupp i Sotenäs kommun, där de vill att 
Länsstyrelsen förelägger Sotenäs kommun att göra Kungskullen i Kungshamn till 
ett kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster och där inrätta en allmän va-
anläggning i enlighet med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Kungskullen är ett nytt bostadsområde som byggdes för tre år sedan med 28 
bostadshus. Bostadsområdet är byggt i omedelbar anslutning till befintlig 
bebyggelse. Bostäderna är sålda nyckelfärdiga av BoKlok Housing AB och 
fastigheterna är påkopplade på det kommunala nätet för vattentjänster via ett 
ledningsnät på området och en anslutningspunkt. Området omfattas inte av det 
kommunala verksamhetsområdet och BoKlok Housing AB har påbörjat ett arbete 
med att inrätta en gemensamhetsanläggning. Syftet är att fastighetsägarna ska 
överta ledningsnätet mellan fastigheterna och det kommunala nätet för 



Beslut
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2020-11-11

 
567-7445-2019
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vattentjänster. De privata fastighetsägarna anser sig inte ha någon som helst 
möjlighet att varken äga eller driva ett allmänt ledningsnät för vattentjänster.

Länsstyrelsen har begärt in och erhållit yttrande dels från Sotenäs kommun samt 
från BoKlok Housing AB och boende i Kungskullen. Även uppgifter från 
Miljöenheten i mellersta Bohuslän och Lantmäteriet har inkommit.

Länsstyrelsen har även 23 april 2020 kommunicerat ett förslag på föreläggande 
om inrättande av kommunalt verksamhetsområde. I beslutsförslaget stod det 
att Länsstyrelsen i Västra Götalands län avser att förelägga Sotenäs kommun 
att bestämma verksamhetsområde samt se till att en allmän va-anläggning för 
avloppsvatten och dricksvatten anordnas för fastigheterna på Kungskullen, 
Kungshamn i Sotenäs kommun. 

Sotenäs kommun har bemött beslutsförslaget i ett yttrande. Även BoKlok Housing 
AB och boende i Kungskullen har inkommit med synpunkter på förslaget till 
beslut.

Yttranden

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun

Sotenäs kommun yttrar sig till Länsstyrelsen genom att skicka utdrag från 
Kommunstyrelsens protokoll från 2019-05-29, §125. I protokollet framgår att 
Kommunstyrelsen beslutar att inte utvidga verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp för Bäckevik 1:143 - 1:171 (fastigheterna på Kungskullen). När 
gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening är bildade för området 
och vunnit laga kraft, kan Sotenäs kommun komma att göra en annan 
bedömning.  

Kommunstyrelsen fick en ansökan från Kungskullens arbetsgrupp 2018-11-23 där 
ägarna av fastigheterna på Kungskullen vill att kommunen utökar verksamhets-
området för allmänna vattentjänster med området för Kungskullen. De 28 
fastigheterna är anslutna till kommunala vattentjänster, men fastighetsägarna vill 
inte äga eller underhålla några av vattentjänsterna utanför respektive tomtgräns. 
Fastighetsägarna skriver att en utökning av verksamhetsområdet är nödvändig för 
att rättigheter och skyldigheter enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster för 
berört område ska gälla.

Som underlag till kommunstyrelsens beslut finns ett tjänsteutlåtande av t.f. 
plan- och exploateringschefen från 2019-04-24. I utlåtandet finns en utredning 
om vad gällande exploateringsavtal säger samt om det strider mot lagen om 
allmänna vattentjänster. Där finns också synpunkter från Sotenäs Vatten AB.  I 
tjänsteutlåtandet beskrivs att Bäckevik 1:144 -1:171 är friköpta tomter med 
enskilda fastighetsägare och Bäckevik 1:143 ägs av exploatören Kungskullen 
KB. Den sistnämnda vill avyttra sin mark till de enskilda fastighetsägarna. 
Vidare i tjänsteutlåtandet beskrivs exploateringsavtalet som träffats mellan 
Kungskullen KB och Sotenäs kommun. Enligt avtalet gäller bl. a att 
exploatören ska bygga ut va-anläggning inom exploateringsområdet och 
ansluta denna till det kommunala va-nätet. Exploatören ska svara för framtida 
drift och underhåll av va-anläggningen inom exploateringsområdet. Enligt 
tjänsteutlåtandet har huvudmannen för VA inom kommunen Sotenäs Vatten 
AB nekat till att överta ledningarna inom Kungskullen-området. Sotenäs 
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Vatten anser att Lantmäteriet ska besluta om gemensamhetsanläggning för 
bland annat VA, som exploatören har ansökt om samt att en 
samfällighetsförening ska bildas. Samfällighetsföreningen blir VA-kund hos 
Sotenäs Vatten AB. Slutsats i tjänsteutlåtandet är att enligt 6 § LAV gäller 
visserligen att kommunen ska bestämma vilka fastigheter som ska ingå i 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, för att skydda människors 
hälsa och miljö i ett större sammanhang. Enligt 8 § LAV gäller dock att VA 
kan lösas på annat sätt än 6 § nämligen att gemensamhetsanläggningar som 
förvaltas av samfällighetsförening kan ingå i ett verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster. Samtliga fastigheter i gemensamhetsanläggningen ska 
i så fall ingå i verksamhetsområdet.  Sotenäs kommun har överlämnat ansvaret 
för att bedriva den kommunala va-anläggningen i ett kommunalt bolag, 
Sotenäs Vatten AB, som avstyrkt utvidgning av verksamhetsområde. Det finns 
ett exploateringsavtal som säger hur anläggning inom området ska förvaltas 
och hur driften ska ske. Sotenäs Vatten AB svar stämmer överens med 
exploateringsavtalet. Verksamhetsområde för vatten och avlopp bör finnas för 
området, men för att följa exploateringsavtalet bör inte Sotenäs kommun 
utvidga verksamhetsområdet innan gemensamhetsanläggningen är bildad och 
vunnit laga kraft samt att samfällighetsförening är bildad för att förvalta 
gemensamhetsanläggningen. Det bör vara huvudmannen för kommunala va-
anläggningar, Sotenäs Vatten AB, som kommer med ansökan till Sotenäs 
kommun om att införa eller utvidga verksamhetsområde för kommunala va-
anläggningar. Sotenäs Vatten AB bör återkomma med begäran om att utvidga 
verksamhetsområdet när gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp är 
bildad och har vunnit laga kraft. 

Sotenäs kommun har också bemött Länsstyrelsens förslag till beslut 2020-07-08. 
Kommunen anför sammanfattningsvis att Länsstyrelsen saknar grund för beslutet 
och inte bör fatta något beslut om föreläggande i anledning av berörda fastighets-
ägares begäran. Kommunen anser att behovet av va-försörjning är tillgodosett 
genom ett enskilt lokalt nät som byggts av exploatören (Kungskullen KB) i kraft av 
ett mellan exploatören och Sotenäs kommun träffat exploateringsavtal. Exploatören 
åläggs också ansvar för eventuell tryckstegring inom exploateringsområdet och för 
framtida drift och underhåll av den enskilda va-anläggningen inom 
exploateringsområdet. 

                                                                                                                                               
Den enskilda va-anläggningen ägs i dagsläget av exploatören som enligt 
kommunens intentioner avses övergå till en för ändamålet bildad samfällighet som 
har som ändamål att förvalta en gemensamhetsanläggning som innefattar 
förvaltning av det gemensamma lokala va-nätet. Det lokala nätet är anslutet till den 
allmänna va-anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt. Genom befintlig 
anslutning till den allmänna va-anläggningen föreligger inte någon risk för 
olägenhet av betydelse för människors hälsa. Ej heller föreligger någon risk för 
olägenhet för miljön. Kommunen anser att miljörekvisitet i 6 § LAV inte är 
uppfyllt under några omständigheter.

Enligt kommunens mening innebär inte 6 § att varje enskild fastighet ska kunna 
anslutas med en individuellt bestämd förbindelsepunkt. Påvisade behov kan även 
tillgodoses genom etablerade gemensamma lösningar.
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Det enda argument som enskilda fastighetsägare anfört är att de inte anser sig ha 
någon möjlighet att äga eller driva ett ledningsnät för va-tjänster. Vilka närmare 
omständigheter som utgör grunden för berörda fastighetsägares påstådda oförmåga 
i dessa avseenden framgår inte, ej heller på vilket sätt deras möjligheter skiljer sig 
från praktiskt taget alla andra enskilda fastighetsägare i landet under likartade 
förhållanden. Oavsett vilka skäl berörda fastighetsägare anser sig ha, saknas de 
betydelse för deras rättsliga förmåga att svara för driften av det lokala va-nätet.
Enligt kommunens mening kan länsstyrelsens bedömning av kommunens 
eventuella ansvar enligt 6§ LAV, inte ske utan korrekt beaktande av de faktiska 
fastighetsrättsliga förhållandena. Däremot bör länsstyrelsens va-rättsliga 
bedömning ske objektivt, dvs oberoende av fastighetsägarens uttalade viljeyttringar 
i målet. Slutligt avgörande för saken är dock att de rent administrativa betingade 
grunder för den påstådda utvidgnings- och utbyggnadsskyldigheten som åberopats, 
enligt kommunens mening, inte är eller kan vara av sådan beskaffenhet att de kan 
läggas till grund för länsstyrelsens beslut enligt 6 och 51§§ eller bestämmelsers 
ändamål. De aktuella fastigheterna omfattas inte av kommunens utbyggnadsplan.

Miljöenheten i mellersta Bohuslän 

Miljöenheten framför att Sotenäs kommun den 20 november 2018 mottog en 
ansökan om att utöka VA-verksamhetsområde för Kungskullen i Kungshamn, 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 att inte utöka va-
verksamhetsområdet.  

Planområdet är bebyggt och husen är kopplade på det kommunala va-nätet men va-
nätet inom planområdet ägs inte av kommunen. Miljöenheten bedömer att det inte 
finns något behov att agera för att skydda människors hälsa eller miljö. 

BoKlok Housing AB (BoKlok), Christer Gunnarsson 

KB Kungskullen som äger marken idag är ett dotterbolag till Skanska (ägt sedan 
90-talet). Marken såldes direkt från kommanditbolaget till kunderna genom ett 
köpekontrakt. Dessutom finns det ett entreprenadkontrakt som reglerar själva 
byggnaden och det är skrivet med BoKlok Housing AB (dotterbolag till Skanska). 
BoKlok hade Skanska som underentreprenör för att montera husen.

Christer Gunnarssons tolkning är att ledningsnätet ägs av KB Kungskullen då de 
äger marken där ledningsnätet finns. Alltså ”stamfastigheten” Bäckevik 1:143. 
Tomter är avstyckade för respektive hus, de heter Bäckevik 1:144 etcetera. Dessa 
är sålda som äganderätter ”nyckelfärdiga” där alla anslutningsavgifter såsom el och 
VA ingår.

Det finns i grund och botten ett exploateringsavtal där det beskrivs hur vatten och 
avlopp skall hanteras. Det står att det ska vara enskilt huvudmannaskap. Det har 
hela tiden varit det som BoKlok haft i åtanke. BoKlok har alltså inte frågat 
kommunen vilken standard de har, då det aldrig har varit tal om att lämna över det 
till kommunen. Den standard som använts är den som använts när de bygger och 
säljer till en bostadsrättsförening. Exploateringsavtalet skrevs 1991 och det var så 
man tyckte det skulle vara då. I avtalet med köparna finns angivet att det kan 
komma att bildas en gemensamhetsanläggning, samfällighetsförening etcetera. 
Oftast finns dessa skrivelser med för i början är det osäkert exakt hur det kommer 
bli, men här har BoKlok vetat att det kommer bildas en gemensamhetsanläggning. 
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BoKlok har hela tiden gentemot kunderna sagt att det kommer bli en 
gemensamhetsanläggning och att en samfällighetsförening ska bildas.

Christer Gunnarsson har hos Lantmäteriet ansökt om att bilda en gemensamhets-
anläggning och samfällighetsförening. Just den sistnämnda är tillbakadragen då det 
bara är någon som är med i gemensamhetsanläggningen som kan ansöka om den. 
BoKlok har medverkat i förrättningsmöte för gemensamhetsanläggningen och 
efterföljande bildandemöte för samfällighetsföreningen. På mötet äskade en boende 
att det skulle bildas en samfällighetsförening (det som BoKlok alltså inte kunde 
göra). Detta har sedan överklagats till Mark- och miljödomstolen. Överklagan är 
återkallad och Mark- och miljödomstolen har avskrivit målet.

Christer Gunnarsson anger att han varit med på ett möte med Västvatten (Sotenäs 
Vatten AB) då frågan diskuterats. Västvatten har angett att de inte kommer att ta 
över anläggningen. Christer Gunnarsson har inget emot att Västvatten (Sotenäs 
Vatten AB) tar över anläggningen men har hela tiden haft exploateringsavtalet i 
åtanke och jobbat utefter det. Grundtanken har alltid varit att bilda en 
gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningen 
ska sedan skänkas gratis genom ett gåvobrev eller liknande till 
samfällighetsföreningen att förvalta.

BoKlok har som exploatör ansökt om VA-anslutning. Det var sagt från början att 
de som var fastboende skulle få en vattenmätare inkopplad och bli debiterad efter 
verklig förbrukning och de som var ”sommargäster” får schablonbelopp och 
således ingen mätare inkopplad. I ”sommargästernas” hus skulle alltså bara finnas 
ett rör men en mätare sattes ändå in hos alla. Kunderna betalar idag direkt till 
Västvatten (Sotenäs Vatten AB). Inget avtal är alltså tecknat mellan BoKlok och 
kommun/Västvatten mer än ansökan om anslutning. 

BoKlok yttrar sig också över Länsstyrelsens förslag till beslut och har härvid bland 
annat angett att det är viktigt att det tydliggörs att även dagvattenhanteringen 
kommer med som en del av va-anläggningen. I Kungskullens fall är en del av 
områdets dagvattenhanterings löst genom att den är påkopplad på kommunens 
ledningar (vid områdets anslutningspunkt) men en del leds åt andra hållet, men 
innan den leds till kommunens ledning så finns det ett fördröjningsmagasin. 
Magasinet är placerat på kommunal mark under en parkering och är till för att 
fördröja så att vatten släpps ut i dagvattensystemet med ett jämnt flöde även under 
kraftiga regn. Maxflödet ut från magasinet är ett krav reglerat från kommunalt håll. 
Placeringen av magasinet är reglerat i en överenskommelse emellan BoKlok och 
kommunen. Då magasinet är en del av områdets ”försörjning” så är det viktig att 
även den delen tas med på ett tydligt sätt.

Boende genom Kungskullens arbetsgrupp

Arbetsgruppen anser att förslaget till beslut ser bra ut, med att ansvaret för hela va-
anläggningen inklusive dagvattenhanteringen vilar i sin helhet på Sotenäs 
kommun/Västvatten AB. Arbetsgruppen vill uppmärksamma att BoKlok skriver att 
Bäckevik 1:143 ägs av dem i dagsläget och därmed också va-anläggningen som är 
placerad i mark på nämnda fastighet. Lantmäteriet har vilandeförklarat BoKloks 
ansökan om GA för nämnda va- anläggning, eftersom det råder oenighet om vem 
som ska äga dessa ledningar som ligger på fastigheten Bäckevik 1:143.



Beslut
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2020-11-11

 
567-7445-2019
 

6(10)

Lantmäteriet 

Lantmäteriet bekräftar att det finns en ansökan om bildande av 
gemensamhetsanläggningen för vattentjänster men att Lantmäteriet avser att 
vilandeförklara ärendet i väntan på Länsstyrelsens beslut.

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Tillämpliga bestämmelser med mera 
I 1 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (förkortad vattentjänstlagen) 
anges att bestämmelserna i lagen syftar till att säkerställa att vattenförsörjning 
och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa eller miljön. 

I 6 § vattentjänstlagen anges att om det med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen 
 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

Av 8 § vattentjänstlagen framgår att om verksamhetsområdet behöver omfatta 
en eller flera fastigheter som ingår i en samfällighet för va-frågor, skall 
verksamhetsområdet bestämmas så att det omfattar alla fastigheter som ingår i 
den särskilda samfälligheten. Om det finns synnerliga skäl, får 
verksamhetsområdet bestämmas med avvikelse från kravet i första stycket.

Enligt 51 § vattentjänstlagen får länsstyrelsen förelägga kommunen att fullgöra 
sin skyldighet enligt 6 §. 

Beträffande tolkningen av begreppet ”större sammanhang” i 6 § vattentjänstlagen 
anges i förarbetena (prop. 2005/06:78 s. 42) följande. Kraven på ett ingripande får 
normalt inte vara begränsade till en eller ett fåtal fastigheter utan ska vara av den 
art att mer omfattande åtgärder krävs. Hur många som ska vara berörda är framför 
allt beroende på hur starkt hälsoskyddet gör sig gällande men enligt praxis behövs 
det åtminstone en något så när samlad bebyggelse av 20-30 fastigheter som dock 
bör kunna minskas om bebyggelsen ligger så samlad att sanitära synpunkter gör sig 
gällande (jfr prop. 1955:121 s.61). En utbyggnad av en befintlig eller planerad 
allmän anläggning kan dock ske för betydligt färre fastigheter.

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen konstaterar att det av handlingarna i ärendet framgår att fastigheterna 
på Kungskullen i Kungshamn är anslutna till det kommunala va-nätet. Det rör sig 
om 28 fastigheter som är tätt lokaliserade i Kungshamns tätort och Länsstyrelsen 
bedömer därför att området får anses utgöra en samlad bebyggelse på det sätt som 
krävs för att en kommunal utbyggnadsskyldighet skulle kunna föreligga.
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Enligt Länsstyrelsens bedömning är det omöjligt att lösa vatten och avlopp enskilt 
på fastigheterna. Tomterna är mycket små och att anlägga enskilda avlopp samt 
vattentäkter på respektive tomt är inte ens fysiskt möjligt. I teorin skulle en sådan 
lösning också direkt innebära en risk för människors hälsa genom förorenade 
vattentäkter och risk för dålig vattenkapacitet. Det skulle också innebära en risk för 
miljön med avloppslösningar som inte uppfyller tillräcklig reningsgrad.

Det är heller inte någon som har föreslagit en sådan lösning. Ärendet gäller istället 
vem som ska vara ansvarig för ledningsnätet från fastigheternas anslutningspunkter 
fram till anslutningspunkten i det kommunala ledningsnätet.  

Det finns idag ett befintligt ledningsnät som ägs av Kungskullen KB. Kommunen 
har motsatt sig att detta ledningsnät ska ingå i ett kommunalt verksamhetsområde. 
Kommunen har vidare anfört att det finns ett exploateringsavtal angående va-
anläggningen och att så länge det inte finns en gemensamhetsanläggning och 
samfällighetsförening avser kommunen att inte utöka verksamhetsområdet.

Nuvarande ägaren Kungskullen KB har genom BoKlok ansökt om att Lantmäteriet 
ska besluta om gemensamhetsanläggning och vill få till stånd en samfällighets-
förening där fastighetsägarna tar ansvar för ledningsnät. Lantmäteriet har 
vilandeförklarat ärendet i avvaktan på Länsstyrelsens beslut. 

De boende i Kungskullen anser sig emellertid inte ha någon möjlighet att varken 
äga eller driva ett allmänt ledningsnät för vattentjänster.

BoKlok och boende på Kungskullen har även poängterat att dagvatten ska 
innefattas i den allmänna va-anläggningen.

Miljöenheten i mellersta Bohuslän konstaterar att husen är kopplade på det 
kommunala va-nätet men att va-nätet inom planområdet inte ägs av kommunen. 
Miljöenheten bedömer att det inte finns något behov att agera för att skydda 
människors hälsa eller miljö. 

I 6 § andra punkten i vattentjänstlagen anges att kommunen ska se till att behovet 
snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom 
en allmän va-anläggning. 

Frågan i ärendet att bedöma är därmed om vattentjänstlagen uppställer krav på 
kommunal va-utbyggnad trots att va-frågan redan är löst genom att fastigheterna 
för närvarande är påkopplade på det kommunala nätet genom en gemensam 
privatägd ledning.

När behov finns av en va-anläggning till skydd för människors hälsa eller miljön i 
ett större sammanhang finns enligt vattentjänstlagen en skyldighet för kommunen 
att ordna allmänna vattentjänster. I förarbetena till vattentjänstlagen (se prop. 
2005/06:78 s. 28 f) uttalar regeringen följande om denna skyldighet. För att 
säkerställa den kommunala rådigheten över resurserna bör kommunens 
ovillkorliga skyldighet att ordna en va-anläggning vara kvar men skärpas på så 
sätt att kommunen ska fullgöra sin skyldighet med en kommunal anläggning, d.v.s. 
en anläggning som kommunen äger eller har ett rättsligt bestämmande över. 

På sidan 51 i förarbetena sägs också att all bebyggelse som betjänas av eller ligger 
inom det område där förutsättningarna för kommunens utbyggnadsskyldighet är 
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uppfyllda, bör däremot omfattas av verksamhetsområdet. Det är knappast 
godtagbart – som i dag förekommer på sina håll – att relativt stora bostads-
områden med eget internt distributionsnät förläggs utanför verksamhetsområdet, 
trots att den allmänna anläggningen betjänar dem med både vatten och avlopp. En 
va-anläggning av detta slag, som för sin försörjning är helt beroende av den 
allmänna anläggningens tjänster, bör inte undantas från verksamhetsområdet. 
Användarna där skall inte behöva finna sig i ett för dem betydligt sämre va-
rättsligt förhållande än vad andra som betjänas av den allmänna anläggningen 
har. 

Om vattenförsörjning eller avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang är det 
alltså kommunen som har en ovillkorlig och omedelbar skyldighet att tillgodose 
behovet genom en kommunal anläggning. Det är inte möjligt för kommunen att 
befria sig från det ansvaret genom att hänvisa till enskilda lösningar. Enligt 
Länsstyrelsens bedömning kan kommunen inte heller avtala bort detta ansvar 
genom ett civilrättsligt avtal (jfr bl.a. prop. 2005/06:78 s. 26 ff., 41 ff. och s. 135 f., 
Miljööverdomstolens dom den 5 juli 2010 i mål M 2350-10 samt Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 16 mars 2012 i mål M 2403-11). 

 
När, som i aktuellt fall, fastighetsägarna inte själva vill lösa va-frågorna på egen 
hand, är det enligt Länsstyrelsens mening mest rimligt och den långsiktigt säkraste 
lösningen att kommunen fullgör sitt ansvar genom att inrätta och ansvara för en 
allmän anläggning istället för att va-frågan lämnas att ordnas av enskilda 
fastighetsägare (jfr. prop. 2005/06:78 s. 40). Trots att det inte finns några akuta 
hälso- eller miljöproblem idag på Kungskullen, bedömer därför Länsstyrelsen att 
det behovet av vattentjänster i ett större sammanhang som finns på Kungskullen 
ska tillgodoses genom utbyggnad av en allmän va-anläggning (jfr Mark- och 
miljööverdomstolens dom 2012-03-16 i mål nr M 2403-11). 

Det framgår av kommunstyrelsens protokoll att kommunen anser att 8 § vatten-
tjänstlagen under rubriken ”En allmän va-anläggnings verksamhetsområde”, 
medger att VA kan lösas genom att gemensamhetsanläggningar som förvaltas av 
samfällighetsförening kan ingå i ett verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster. Länsstyrelsen bedömer att paragrafen inte kan tolkas såsom att 
ansvaret för en allmän va-anläggnings verksamhetsområde kan läggas på en 
samfällighetsförening. 

En allmän va-anläggning definieras enligt 2 § vattentjänstlagen som en va-
anläggning över vilken kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande och 
som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldighet enligt denna 
lag. Syftet med 8 § vattentjänstlagen är enligt Länsstyrelsen uppfattning i första 
hand att tillse att ett kommunalt verksamhetsområde inte omfattar bara vissa av de 
fastigheter som ingår i en särskild samfällighet för va-frågor utan att samma 
regelsystem ska gälla för alla fastigheter i samfälligheten (se Prop. 2005/06:78 s. 
52). Vad kommunen anfört i denna del förändrar således inte Länsstyrelsens 
bedömning i förevarande ärende. 

Länsstyrelsen anser sammanfattningsvis att Sotenäs kommun ska föreläggas att för 
fastigheterna på Kungskullen i Sotenäs kommun bestämma verksamhetsområde för 
spill- och dagvatten samt dricksvatten samt se till att behovet tillgodoses genom en 
allmän va-anläggning. 
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Enligt 6 § vattentjänstlagen ska ett konstaterat behov av vattentjänster för en 
befintlig bebyggelse snarast tillgodoses. Huvudmannen får dock vänta med att 
utföra anläggningsarbeten om förutsättningarna enligt 17 § vattentjänstlagen är 
uppfyllda. Enligt 17 § vattentjänstlagen bör bland annat en plan för va-utbyggnad 
kunna utgöra underlag för att motivera en viss utbyggnadsordning. 

Länsstyrelsen konstaterar att det redan finns en anläggning som är i drift och att ett 
beslut om utökat verksamhetsområde därför skulle vara rimligt att utföra inom en 
relativt kort tid. Länsstyrelsen bedömer att Sotenäs kommun senast den 1 januari 
2022, för fastigheterna på Kungskullen ska bestämma verksamhetsområde för 
avloppsvatten och dricksvatten samt att se till att behovet tillgodoses genom en 
allmän va-anläggning. Den allmänna va-anläggningen ska således vara genomförd 
senast den 1 januari 2022.  

För att det ska säkerställas att kommunens arbete med verksamhetsområdet startar 
bedömer Länsstyrelsen att Sotenäs kommun enligt punkten två i föreläggandet 
senast den 1 juni 2021 bör redovisa en beskrivning och tidsplan för inrättandet av 
verksamhetsområde till Länsstyrelsen. 

För att säkerställa att föreläggandet uppfylls inom föreskriven tid bör Sotenäs 
kommun enligt punkten tre i föreläggandet senast den 1 juni 2022 redovisa 
handlingar som bekräftar att de förelagda åtgärderna i punkten ett är uppfyllda. 

Länsstyrelsen ska endast pröva vem som har det juridiska ansvaret utifrån 6 § lagen 
om allmänna vattentjänster att ordna vattentjänsterna. I den mån en kommun väljer 
att ta över befintliga enskilda anläggningsdelar och hur dessa i så fall ska ersättas 
omfattas inte av Länsstyrelsens tillsynsansvar. Länsstyrelsen tar därför inte 
ställning i dessa frågor.

Länsstyrelsen beslutar inte heller vilken teknik som ska användas vid inrättande av 
verksamhetsområdet. 

I den mån kommunen bedömer att det krävs åtgärder på ledningsnätet kan 
kommunen åtgärda och prioritera detta inom ramen för sitt löpande åtgärdsarbete 
för hela den kommunala va-verksamheten.  

Övrigt

Av lagen om allmänna vattentjänster framgår bl.a. hur avgifter för anslutning 
ska beräknas. Kommunen får, enligt kommunallagen, inte ta ut högre avgifter 
än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Särtaxa får tas ut om kostnaden för en viss eller 
vissa fastigheters va-försörjning p.g.a. särskilda förhållanden i en beaktansvärd 
omfattning avviker från vad som övrigt gäller i verksamhetsområdet. 
Avgiftsfrågorna hanteras emellertid inte av Länsstyrelsen. Frågan om skälig 
kostnad för anslutning till allmän va-anläggning inom ett verksamhetsområde 
vid oenighet mellan kommun och brukare avgörs av mark- och 
miljödomstolen. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att om det framöver skulle bli 
aktuellt med ledningsdragningar eller andra arbeten till följd av föreliggande 
beslut befriar detta beslut inte va-huvudmannen från skyldigheten att söka 
sådant tillstånd som kan krävas enligt annan författning. 
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Om fornlämningar berörs av arbetena ska samråd enligt kulturmiljölagen 
hållas med Länsstyrelsen. Tillstånd kan komma att krävas. 

I detta ärende har ställföreträdande enhetschef för miljötillsyn Elisabeth 
Lindqvist Tärneld beslutat och länsmiljöingenjör Carina Nyhammer varit 
föredragande. I handläggningen har även länsjurist Ann Lundahl deltagit.

Elisabeth Lindqvist Tärneld
            Carina Nyhammer

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrifter

Kopia till 

Arbetsgruppen för Kungskullen AB c/o Ing-Marie Molander

Boklok Housing AB/Kungskullen KB c/o Christer Gunnarsson

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Enligt 52 § lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster är det dock enbart kommunen som har 
rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 § samma lag.

Så här överklagar kommunen Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar ni med 
vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet 
och handlingarna till mark- och miljödomstolen. 

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från det 
datum som står på beslutet. Är ni osäker på när tiden går ut kan ni kontakta 
Länsstyrelsen. 

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska ni ange kommunens namn, 
adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, vilket beslut kommunen 
överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och ärendets 
diarienummer, samt hur kommunen anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras 
och varför det ska ändras.

Viktigt! Om ni skickar in överklagande per e-post kan Länsstyrelsen inte ta emot 
mejl som inklusive bilagor är större än 11 megabyte. Om ni önskar skicka in e-
post som är större än 11 megabyte måste ni innan överklagandetiden går ut 
kontakta Länsstyrelsen (vastragotaland@lansstyrelsen.se) för besked om hur ni 
ska göra detta.

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
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DOM 
2021-01-04 
meddelad i 
Vänersborg 

Mål nr M 5295-20 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 502821 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 1070 
462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 

 

PARTER 
 
Klagande 
Sotenäs kommun 
456 80 Kungshamn 
  
Ombud: Advokat Rikard Setterlid  
Setterlid Advokatbyrå AB 
Strandgatan 30 
523 31 Ulricehamn 
  
Motpart 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut 2020-11-11 i ärende nr 567-7445-
2019, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Föreläggande enligt 51 § lagen om allmänna vattentjänster avseende fastigheter på 
Kungskullen i Sotenäs kommun 
_____________ 
 

DOMSLUT 

 

Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut endast på så sätt att  

 

- tidpunkten den 1 juni 2021 ändras till inom 7 månader från det att denna dom 

vunnit laga kraft,  

- tidpunkten den 1 januari 2022 ändras till inom 14 månader från det att denna dom 

vunnit laga kraft, och  

- tidpunkten den 1 juni 2022 ändras till inom 19 månader från det att denna dom 

vunnit laga kraft. 

_____________ 
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BAKGRUND 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 11 november 2020 att enligt 6 

och 51 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) förelägga Sotenäs 

kommun enligt följande. 

 

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län förelägger Sotenäs kommun att bestämma 

verksamhetsområde samt se till att en allmän va-anläggning för avloppsvatten 

(spill- och dagvatten) och dricksvatten anordnas för fastigheterna på Kungskullen, 

Kungshamn i Sotenäs kommun. Den allmänna va-anläggningen ska vara genomförd 

senast den 1 januari 2022. 

 

2. Sotenäs kommun ska senast den 1 juni 2021 inkomma till länsstyrelsen med en 

beskrivning och en tidsplan över de arbeten som krävs för att behovet av avlopps-

vatten och dricksvatten ska kunna tillgodoses genom en allmän va-anläggning 

senast den 1 januari 2022. 

 

3. Sotenäs kommun ska senast den 1 juni 2022 redovisa handlingar som bekräftar 

att de förelagda åtgärderna i punkten 1 är uppfyllda. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Sotenäs kommun har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat att mark- och 

miljödomstolen ska upphäva beslutet. 

 

Kommunen har anfört bl.a. följande. 

 

Berörda fastigheter i området Kungskullen har sin va-försörjning ordnad genom ett 

lokalt nät som i sin tur är anslutet till den allmänna va-anläggningen i Sotenäs 

kommun. Det lokala nätet är enskilt ägt och förvaltat och har byggts ut av 

exploatören av området, det Skanska-kontrollerade bolaget Kungskullen KB, i kraft 

av ett mellan exploatören och Sotenäs kommun träffat exploateringsavtal. 
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Exploateringsavtalet förutsätter bl.a. att kommunen antar en ny detaljplan som 

medger att den aktuella bebyggelsen kommer till stånd och att fastighetsbildning 

sker i enlighet med detaljplanens genomförandebeskrivning och övriga förhållanden 

som regleras i exploateringsavtalets § 2. I nämnda § 2 anges att kommunen genom 

markbytesavtal skall överlåta all kvartersmark inom planområdet. I linje härmed har 

i gällande detaljplan på plankartan intagits en administrativ bestämmelse om att det 

råder enskilt huvudmannaskap för all allmän platsmark inom området. Kommunen 

är således inte huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. 

 

I fråga om va-utbyggnad stadgas i exploateringsavtalet att exploatören skall bygga 

ut va-anläggning inom exploateringsområdet och ansluta denna till det kommunala 

nätet. Vidare regleras i avtalet bl.a. lägesbestämningen av den gemensamma 

förbindelsepunkten och förutsättningarna för uttag av såväl anläggnings- och 

brukningsavgifter. Exploatören åläggs också ansvar för eventuell erforderlig 

tryckstegring inom exploateringsområdet och för framtida drift och underhåll av 

den enskilda va-anläggningen inom exploateringsområdet. 

 

Utbyggnad av det enskilda, lokala va-nätet med gemensamma ledningar har skett i 

huvudsaklig överensstämmelse med exploateringsavtalet och berörda fastigheter har 

under 2016-2017 därigenom anslutits till den allmänna va-anläggningen. Den 

enskilda va-anläggningen ägs i dagsläget av exploatören. Enligt exploatörens och 

kommunens samfällda intentioner avses emellertid ägandet och förvaltningen av 

den enskilda anläggningen övergå till en för ändamålet bildad samfällighet som har 

som ändamål att förvalta en gemensamhetsanläggning (GA) som innefattar det 

gemensamma lokala va-nätet. Exploatören har följaktligen ansökt om bildande av 

en GA som bl.a. skall innefatta ansvar för fastigheternas va-försörjning. 

 

De faktiska och rättsliga förhållandena för området och berörda fastigheter därinom 

kan således sammanfattas så att det i alla avseenden skall vara enskilt huvudmanna-

skap för områdets tekniska försörjning, således även för va-försörjningen. 
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Inget objektivt behov av va-försörjning genom direkt anslutning till allmän va-

anläggning 

 

Som framgått är det lokala nätet anslutet till den allmänna va-anläggningen i en 

gemensam förbindelsepunkt. Anläggningsavgift har dessutom betalats för den 

anslutningen i enlighet med kommunens taxa för sådant brukande av den allmänna 

va-anläggningen. Härigenom är anslutningsförhållandena för samtliga tre ändamål; 

vatten, spillvatten och dagvatten, erforderligt reglerade. 

 

Genom befintlig anslutning till den allmänna va-anläggningen föreligger inte någon 

risk för olägenhet av betydelse för människors hälsa. Det föreligger således inte 

något sanitärt betingat krav för någon berörd fastighet av en annan anslutning till 

den allmänna anläggningen än den befintliga. Inte heller föreligger någon risk för 

olägenhet för miljön. En utvidgning av verksamhetsområdet, eller någon i nuläget 

ospecificerad utbyggnad av den allmänna va-anläggningen, kan således inte 

förväntas förhindra eller väsentligt motverka några påtagliga olägenheter för miljön, 

jfr prop. 2005/06:78 s. 45. Länsstyrelsen har således inte visat att miljöskydds-

rekvisitet i 6 § LAV är uppfyllt. Kommunens ståndpunkt i dessa avseenden 

bekräftas också av miljöenheten i Mellersta Bohuslän – tillsynsmyndighet över 

bl.a. avloppsfrågor enligt miljöbalken – som konstaterat att det inte finns något 

behov av att agera för att skydda människors hälsa eller miljön. 

 

Givet dessa omständigheter finns inte något objektivt va-rättsligt grundat behov av 

att utvidga verksamhetsområdet för kommunens allmänna va-anläggning, inte heller 

att på något ospecificerat sätt, bygga ut den allmänna va-anläggningen. Genom den 

befintliga anslutningen av berörda fastigheter till en gemensam förbindelsepunkt, är 

det behov av allmän va-anslutning som kan föreligga enligt 6 § LAV, redan 

tillgodosett. 
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Länsstyrelsens grunder för allmänt huvudmannaskap, ryms inte inom 6 § LAV och 

dess ändamål 

 

Enligt kommunens mening omfattar 6 § LAV enligt dess lydelse och intentioner i 

förarbeten och praxis, endast, eller åtminstone i allt väsentligt, nyutbyggnad av den 

allmänna va-anläggningen, så att den möjliggör anslutning av fastigheter som 

tidigare inte varit anslutna. Enligt kommunens mening innebär emellertid inte 6 § 

LAV att varje enskild fastighet med nödvändighet skall kunna anslutas till den 

allmänna va-anläggningen med en individuellt bestämd förbindelsepunkt. Påvisade 

behov kan även tillgodoses genom gemensamma lösningar, särskilt i fall som detta 

då anslutningsförhållandena redan är etablerade och reglerade i detaljplan och 

därmed sammanhängande exploateringsavtal. 

 

Den av länsstyrelsen föreskrivna omvandlingen av den befintliga enskilda va-

anläggningen – som sedan länge alltså är ansluten till den allmänna va-

anläggningen – bygger på en föreställning om att den enskilda anläggningen på 

något ospecificerat och okänt sätt, i dess helhet skulle övergå till att bli en del av 

kommunens allmänna va-anläggning. Det är emellertid helt oklart på vilken grund 

länsstyrelsen anser att en sådan äganderättsövergång skulle komma till stånd. En 

sådan äganderättsövergång skulle också stå i direkt strid mot exploateringsavtalet 

och intentionerna i gällande detaljplan. Redan härav följer att kommunen saknar 

rättslig och faktiskt möjlighet att efterkomma länsstyrelsens föreläggande. 

Länsstyrelsens föreläggande skall således upphävas. 

 

Kommunen vill dessutom särskilt framhålla att en sådan äganderättsövergång inte i 

något sakligt hänseende skulle kunna påverka uppfyllelsen av vare sig det sanitära 

rekvisitet eller miljöskyddsrekvisitet i 6 § LAV. Om behovet av ordnade va-

lösningar de facto är tillgodosett genom befintlig anläggning, saknar det betydelse 

huruvida anläggningen i fråga är enskild eller ingår i den allmänna va-

anläggningen. I dess praktiska tillämpning skulle länsstyrelsens således medföra att 

kommunen, på något helt oklart sätt, skulle tvingas att ta över ansvaret för befintligt 

lokalt va-nät, alternativt bygga ut ett eget ledningsnät med åtminstone i huvudsak 
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samma sträckning som det befintliga enskilda nätet och därigenom onyttiggöra den 

befintliga enskilda va-anläggningen. Länsstyrelsen tar i sitt beslut emellertid inte 

ens ställning till hur kommunen skall kunna efterleva föreläggandet, vilket av 

alternativen som skall väljas eller kommunens faktiska och rättsliga möjligheter att 

efterkomma beslutet. Även härav följer att länsstyrelsens beslut skall upphävas.  

 

Härtill kommer att oavsett vilket alternativ som slutligt skulle väljas, leder de till 

omfattande kapitalförstöring och onödiga kostnader för fastighetsägarna, 

exploatören och kommunen och är i övrigt ägnade att leda till omfattande rättsliga 

tvister mellan dessa intressenter. Länsstyrelsen har förbigått dessa omständigheter i 

sin bedömning utan egentlig motivering. 

 

Av länsstyrelsen åberopade grunder för den påstådda utvidgnings- och 

utbyggnadsskyldigheten, är och kan således inte vara av sådan beskaffenhet att de 

kan läggas till grund för länsstyrelsens beslut enligt 6 och 51 §§ LAV eller dessa 

bestämmelsers ändamål. 

 

Länsstyrelsens bedömning grundas inte på objektiva, va-rättsliga överväganden 

och brister i rättslig helhetssyn 

 

Det enda argument som enskilda fastighetsägare anfört är att de inte anser sig ha 

någon möjlighet att äga eller driva ett ledningsnät för va-tjänster. Vilka närmare 

omständigheter som utgör grunden för berörda fastighetsägares påstådda oförmåga i 

dessa avseenden framgår inte, ej heller på vilket sätt deras möjligheter skiljer sig 

från praktiskt taget alla andra enskilda fastighetsägare i landet under likartade 

förhållanden. Oavsett vilka skäl berörda fastighetsägare anser sig ha, saknar de 

betydelse för deras objektiva förmåga att svara för driften av det lokala va-nätet. 

 

Kommunen kan dessutom konstatera att fastighetsägarnas påstående direkt motsägs 

av förhållandet att de redan förvaltar en GA (Sotenäs Bäckevik GA:2) för 

ändamålen väg, parkering, GC-väg, lekplats och grönområde genom en särskilt 
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bildad samfällighetsförening (Kungskullens samfällighetsförening). Förvaltnings-

ansvaret omfattar både utförande och drift. Att fullgöra exploateringsavtalets 

bestämmelser och intentioner och komplettera GA:ns avsedda ändamål till att också 

omfatta fastigheternas gemensamma va-försörjning, innebär ingen ökning av 

betydelse av de åligganden som följer av ägandet av berörda fastigheter. 

 

Som redovisats ovan har det hela tiden varit exploatörens och kommunens 

gemensamma intention att äganderätten till den enskilda va-anläggningen skall 

övergå till en för ändamålet bildad samfällighetsförening, vars ändamål är att 

förvalta en gemensamhetsanläggning (GA) som innefattar förvaltning också av det 

gemensamma lokala va-nätet. Exploatörens ansökan om bildande av den ovan 

nämnda GA:n, innefattade också ett yrkande om att va-frågorna skulle lösas 

samfällt inom ramen för lantmäteriförrättningen. Under lantmäteriets handläggning 

kom dock dessa frågor att avskiljas och vilandeförklaras på fastighetsägarnas 

begäran och med länsstyrelsens bistånd. Enligt i ärendet inhämtade uppgifter 

skedde nämligen lantmäteriets vilandeförklaring på grund av att länsstyrelsen, i 

strid med rådande rättsliga förhållanden, valt att okritiskt och förbehållslöst godta 

fastighetsägarnas påstående om deras oförmåga att äga och driva det lokala nätet 

och sålunda inlett detta ärende om att meddela föreläggande mot kommunen. 

Länsstyrelsens tillsynsåtgärder i saken har alltså direkt orsakat vilandeförklaringen 

av va-frågan och därmed hindrat lantmäteriförrättningens behöriga avgörande. 

 

Det kan således konstateras att länsstyrelsens beslut inte bara står i strid med 

exploatörens och kommunens gemensamma intentioner med ansökan om bildande 

av en GA för va-ändamål, utan att det också strider mot exploateringsavtalet och 

intentionerna i gällande detaljplan. Enligt kommunens mening är länsstyrelsens 

bedömning av kommunens eventuella ansvar enligt 6 § LAV, således felaktig i så 

måtto att den rätteligen inte kan ske med förbigående av de faktiska 

fastighetsrättsliga förhållandena. Vidare finns det i praktiskt taget landets samtliga 

kommuner, tusentals gemensamma va-anläggningar som sedan lång tid – inte sällan 

åtskilliga decennier – betjänar större eller mindre grupper av fastigheter genom 

lokala nät, som i sin tur är anslutna till den allmänna va-anläggningen i en 
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gemensam förbindelsepunkt. Med det av länsstyrelsen nu anlagda betraktelsesättet, 

skulle inte någon sådan anläggning tillgodose kraven i 6 § LAV. Enligt kommunens 

mening är det en oriktig och rättsligt ogrundad uppfattning om innebörden av 

gällande rätt. Det är inte lagstiftarens avsikt att någon – vare sig 

tillsynsmyndigheten eller enskilda fastighetsägare – med stöd av 6 § LAV skall 

kunna ingripa i och åsidosätta beständigt etablerade va-rättsliga förhållanden som 

dessutom redan tillgodoser berörda fastigheternas behov av allmänna vattentjänster. 

Det är följaktligen kommunens mening att länsstyrelsens uppfattning om innehållet 

i gällande rätt således inte bara är rättsligt ogrundad, utan också brister i fråga om 

nödvändig helhetssyn. 

 

Kommunens utbyggnadsplanering bör ej åsidosättas 

 

Som kommunen redovisat i ärendet omfattas inte de nu aktuella fastigheterna av 

kommunens utbyggnadsplan avseende befintliga bebyggda områden, dvs. 

omvandlings- eller förtätningsområden. Utbyggnadsplanen antogs 2015 och gäller 

för åren 2015-2025 och bygger på en prioriteringsbedömning av delområden inom 

ramen för rådande maximal utbyggnadskapacitet. Utbyggnadsplanen innehåller tio 

större utbyggnadsprojekt som bedömts vara högst prioriterade från hälso- och 

miljöskyddsperspektiv. Respektive projekt är tidsatt så att utbyggnaden 

kapacitetsmässigt skall kunna ske visst angivet år under utbyggnadsplanens 

giltighetstid. Den beslutade utbyggnadsplanen ligger också till grund för va-

verksamhetens investeringsbudget och övriga planering, vid sidan av den planering 

som avser detaljplanelagda nyexploateringsområden. Givet det faktiska förhållandet 

att de nu aktuella fastigheterna redan är anslutna till den allmänna va-anläggningen, 

kommer området ej heller kunna räknas som prioriterat i framtida utbyggnads-

planering och kan i vart fall inte bli annat än lägre prioriterat än alla omvandlings-

områden med faktiska behov av att anslutas till den allmänna va-anläggningen. 

 

Länsstyrelsen har inte i sitt beslut visat på vilket sätt det nu aktuella området har 

högre prioritet än de av kommunen beslutade utbyggnadsprojekten och följaktligen 

inte heller visat vilket eller vilka, av i planeringen upptagna projekt, som skall 
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senareläggas eller strykas. Länsstyrelsen har således inte i detta avseende heller 

fullgjort sin utrednings- och bevisbörda enligt 6 § LAV. 

 

Sammanfattningsvis är det i denna del kommunens mening att länsstyrelsen som 

tillsynsmyndighet, i vart fall inte lämpligen bör kunna medges befogenhet att 

åsidosätta kommunens beslutade prioriteringsordning genom att framtvinga 

ändringar och förskjutningar av den utbyggnadsordning som följer av gällande och 

kommande utbyggnadsplanering. 

 

DOMSKÄL 

 

Mark- och miljödomstolen, som har gått igenom handlingarna i målet, instämmer i 

den bedömning som länsstyrelsen har gjort i sitt beslut. Domstolen vill också göra 

följande tillägg. 

 

Länsstyrelsen har starkt stöd för sitt föreläggande i de förarbetsuttalanden och 

rättsfall som länsstyrelsen tar upp i skälen för sitt beslut. Detta gäller även text i 

propositionen (2005/06:78) som inte återges kursiverat i beslutet men som finns på 

sidor i propositionen som det hänvisas till. Domstolen vill emellertid ta upp 

ytterligare rättskällor som stöder föreläggandet.  

 

Utöver de domar från Mark- och miljööverdomstolen som länsstyrelsen har 

hänvisat till kan läggas nämnda domstols dom den 14 februari 2017 i mål nr 

M 8109-16. 

 

Det finns ett par avgöranden av Statens va-nämnd som kan framhållas i 

sammanhanget, nämligen va-nämndens beslut den 11 oktober 2010 i BVa 68 (mål 

nr Va 146-149/08) och nämndens beslut den 9 augusti 2012 i BVa 49 (mål nr Va 

110/11).  

 



  Sid 10 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 5295-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Standardverket på va-området är boken Vattentjänstlagen av Jörgen Qviström. Det 

sägs där bl.a. följande (Jörgen Qviström, Vattentjänstlagen, En handbok, JUNO, 

version 2, s. 54 och s. 43-44).   

 

All bebyggelse som betjänas av eller ligger inom det område där förutsättningarna 

för kommunens utbyggnadsskyldighet är uppfyllda, bör däremot omfattas av 

verksamhetsområdet. Det har understrukits i förarbetena att det knappast är 

godtagbart att relativt stora bostadsområden med eget internt distributionsnät 

förläggs utanför verksamhetsområdet, trots att den allmänna anläggningen 

betjänar dem med både vatten och avlopp. En va-anläggning av detta slag, som för 

sin försörjning är helt beroende av den allmänna anläggningens tjänster, bör inte 

undantas från verksamhetsområdet. Användarna där skall inte behöva finna sig i ett 

för dem betydligt sämre va-rättsligt förhållande än vad andra som betjänas av den 

allmänna anläggningen har. 

  

I MÖD dom 2010-07-05, M 2350-10, där ett verksamhetsområde för vatten och 

avlopp ansågs påkallat i ett visst område, godtogs inte att kommunen i stället skulle 

låta exploatören och slutligen de berörda fastighetsägarna själva ansvara för 

samfällda anläggningar som i sin tur skulle anslutas till ett kommunalt stomnät. På 

talan av en av fastighetsägarna fastställdes att kommunen var skyldig att ordna 

allmänna vattentjänster för hans fastighet. (Liknande prövning i BVa 49/12). 

  

En gemensamhetsanläggning kan i princip inte ersätta en allmän va-anläggning. 

Om skyldighet föreligger enligt 6 § vattentjänstlagen att ordna allmänna 

vattentjänster, kan denna skyldighet inte fullgöras genom att i stället ordna en 

gemensamhetsanläggning. 

------------- 

 

Genom vattentjänstlagen har kommunen nu i enlighet med detta fått det fulla 

ansvaret för att förekommande behov av allmänna vattentjänster blir tillgodosett. 

Det innebär en skärpning av kommunens skyldighet att ordna vattentjänster framför 

allt på så sätt att kommunen skall fullgöra skyldigheten med en kommunal 
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anläggning. Om det med hänsyn till lagens skyddsintressen behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för viss befintlig eller 

blivande bebyggelse, är kommunen enligt 6 § vattentjänstlagen skyldig att 

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 

behöver ordnas, och sedan se till att behovet snarast, och så länge behovet finns 

kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Denna 

kommunens skyldighet att ordna allmänna vattentjänster är ovillkorlig så länge 

behovet av vattentjänster finns kvar och kan alltså inte längre uppfyllas genom att 

va-frågan ordnas på annat sätt utan kommunens medverkan. Regeringen uttalar i 

förarbetena (prop. 2005/06:78 s. 28 f.).  

  

För att säkerställa den kommunala rådigheten över resurserna bör kommunens 

ovillkorliga skyldighet att ordna en va-anläggning vara kvar men skärpas på så sätt 

att kommunen skall fullgöra sin skyldighet med en kommunal anläggning, dvs. en 

anläggning som kommunen äger eller har ett rättsligt bestämmande över. 

---------- 

 

Domstolen gör ingen annan bedömning av rättsläget än vad som framkommer i 

ovannämnda rättskällor. Domstolen noterar att det i målet aktuella 

exploateringsavtalet är cirka 30 år gammalt. Det har således tillkommit före 2006 

års vattentjänstlag med de skärpningar som infördes där avseende kommunernas 

skyldighet att fullgöra sin skyldighet enligt 6 § LAV med en kommunal anläggning. 

Domstolen konstaterar att det är nuvarande lagstiftning (LAV) som gäller i målet 

och att exploateringsavtalet inte kan hindra en tillämpning av lagen. Det har 

ankommit på parterna i exploateringsavtalet att uppdatera det med hänsyn till 

gällande rätt. 

 

Detaljplanen som föreskriver enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark utgör 

knappast hinder för att kommunen äger va-ledningar under jord.  

 

Länsstyrelsen synes i sitt beslut ha utgått från att kommunen kan ta över befintliga 

va-ledningar. Dessa ledningar ägs idag, enligt vad som sägs i handlingarna i målet, 
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av exploatören, KB Kungskullen. Domstolen kan inte se annat än att 

omständigheterna är sådana att det naturliga och rimliga är att utgå från att va-

huvudmannen förvärvar va-ledningarna av kommanditbolaget. Båda parter har ett 

intresse av att ett sådant förvärv kommer till stånd. Det framgår av handlingarna i 

målet att kommanditbolaget inte har något intresse av att äga ledningarna och 

kommunen behöver efterfölja länsstyrelsens föreläggande. Domstolen vill i 

sammanhanget också erinra om 39 § LAV om huvudmans rätt att lösa in en enskild 

va-anläggning som kan användas i den allmänna va-anläggningen. Det har inte 

framkommit att ledningarna, som är relativt nya, skulle vara undermåliga på något 

sätt. Domstolen kan inte se att kommunen skulle sakna rättslig eller faktisk 

möjlighet att efterkomma föreläggandet med avseende på det nu nämnda eller i 

övrigt. 

 

Domstolen anser vidare att kommunens utbyggnadsplan för va saknar nämnvärd 

betydelse i sammanhanget då det här inte handlar om någon nybyggnad. 

 

Med hänsyn till det ovan anförda har länsstyrelsen, enligt domstolens mening, haft 

fog för att förelägga Sotenäs kommun att bestämma verksamhetsområde och se till 

att allmän va-anläggning anordnas, på sätt som skett i punkt 1 i föreläggandet. Vad 

Sotenäs kommun har anfört och som inte särskilt bemötts ovan föranleder ingen 

annan bedömning.  

 

Kommunen har inte argumenterat något ifråga om punkt 2 och 3 i länsstyrelsens 

föreläggande. Dessa punkter är följdpunkter till den första punkten i föreläggandet. 

Domstolen anser att länsstyrelsen har haft fog för att besluta även om dessa punkter. 

 

På grund av den tid som gått sedan föreläggandet beslutades finns emellertid 

anledning att skjuta fram de tidpunkter som anges i de tre punkterna i beslutet. 

Tidpunkten den 1 juni 2021 ska ändras till inom 7 månader från det att denna dom 

vunnit laga kraft, tidpunkten den 1 januari 2022 ska ändras till inom 14 månader 

från det att denna dom vunnit laga kraft och tidpunkten den 1 juni 2022 ska ändras 

till inom 19 månader från det att denna dom vunnit laga kraft.   
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 25 januari 2021. 

 

 

Stefan Mattsson   Nils-Göran Nilsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Stefan Mattsson, ordförande, och 

tekniska rådet Nils-Göran Nilsson.  
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Miljöskyddsavdelningen

010-224 40 00

Sotenäs kommun
info@sotenas.se

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avseende fastigheterna på Kungskullen, Kungshamn i Sotenäs 
kommun

Beslut

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län förelägger Sotenäs kommun att 
bestämma verksamhetsområde samt se till att en allmän va-anläggning för 
avloppsvatten (spill- och dagvatten) och dricksvatten anordnas för fastigheterna på 
Kungskullen, Kungshamn i Sotenäs kommun. Den allmänna va-anläggningen ska 
vara genomförd senast den 1 januari 2022.

2. Sotenäs kommun ska senast den 1 juni 2021 inkomma till Länsstyrelsen med en 
beskrivning och en tidsplan över de arbeten som krävs för att behovet av 
avloppsvatten och dricksvatten ska kunna tillgodoses genom en allmän va-
anläggning senast den 1 januari 2022.

3. Sotenäs kommun ska senast den 1 juni 2022 redovisa handlingar som bekräftar 
att de förelagda åtgärderna i punkten 1 är uppfyllda.

Föreläggandet beslutas med stöd av 6 § och 51 § i lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen fick den 21 februari 2019 en skrivelse från Sam Sandström och Ing -
Marie Molander för Kungskullens arbetsgrupp i Sotenäs kommun, där de vill att 
Länsstyrelsen förelägger Sotenäs kommun att göra Kungskullen i Kungshamn till 
ett kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster och där inrätta en allmän va-
anläggning i enlighet med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Kungskullen är ett nytt bostadsområde som byggdes för tre år sedan med 28 
bostadshus. Bostadsområdet är byggt i omedelbar anslutning till befintlig 
bebyggelse. Bostäderna är sålda nyckelfärdiga av BoKlok Housing AB och 
fastigheterna är påkopplade på det kommunala nätet för vattentjänster via ett 
ledningsnät på området och en anslutningspunkt. Området omfattas inte av det 
kommunala verksamhetsområdet och BoKlok Housing AB har påbörjat ett arbete 
med att inrätta en gemensamhetsanläggning. Syftet är att fastighetsägarna ska 
överta ledningsnätet mellan fastigheterna och det kommunala nätet för 
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vattentjänster. De privata fastighetsägarna anser sig inte ha någon som helst 
möjlighet att varken äga eller driva ett allmänt ledningsnät för vattentjänster.

Länsstyrelsen har begärt in och erhållit yttrande dels från Sotenäs kommun samt 
från BoKlok Housing AB och boende i Kungskullen. Även uppgifter från 
Miljöenheten i mellersta Bohuslän och Lantmäteriet har inkommit.

Länsstyrelsen har även 23 april 2020 kommunicerat ett förslag på föreläggande 
om inrättande av kommunalt verksamhetsområde. I beslutsförslaget stod det 
att Länsstyrelsen i Västra Götalands län avser att förelägga Sotenäs kommun 
att bestämma verksamhetsområde samt se till att en allmän va-anläggning för 
avloppsvatten och dricksvatten anordnas för fastigheterna på Kungskullen, 
Kungshamn i Sotenäs kommun. 

Sotenäs kommun har bemött beslutsförslaget i ett yttrande. Även BoKlok Housing 
AB och boende i Kungskullen har inkommit med synpunkter på förslaget till 
beslut.

Yttranden

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun

Sotenäs kommun yttrar sig till Länsstyrelsen genom att skicka utdrag från 
Kommunstyrelsens protokoll från 2019-05-29, §125. I protokollet framgår att 
Kommunstyrelsen beslutar att inte utvidga verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp för Bäckevik 1:143 - 1:171 (fastigheterna på Kungskullen). När 
gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening är bildade för området 
och vunnit laga kraft, kan Sotenäs kommun komma att göra en annan 
bedömning.  

Kommunstyrelsen fick en ansökan från Kungskullens arbetsgrupp 2018-11-23 där 
ägarna av fastigheterna på Kungskullen vill att kommunen utökar verksamhets-
området för allmänna vattentjänster med området för Kungskullen. De 28 
fastigheterna är anslutna till kommunala vattentjänster, men fastighetsägarna vill 
inte äga eller underhålla några av vattentjänsterna utanför respektive tomtgräns. 
Fastighetsägarna skriver att en utökning av verksamhetsområdet är nödvändig för 
att rättigheter och skyldigheter enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster för 
berört område ska gälla.

Som underlag till kommunstyrelsens beslut finns ett tjänsteutlåtande av t.f. 
plan- och exploateringschefen från 2019-04-24. I utlåtandet finns en utredning 
om vad gällande exploateringsavtal säger samt om det strider mot lagen om 
allmänna vattentjänster. Där finns också synpunkter från Sotenäs Vatten AB.  I 
tjänsteutlåtandet beskrivs att Bäckevik 1:144 -1:171 är friköpta tomter med 
enskilda fastighetsägare och Bäckevik 1:143 ägs av exploatören Kungskullen 
KB. Den sistnämnda vill avyttra sin mark till de enskilda fastighetsägarna. 
Vidare i tjänsteutlåtandet beskrivs exploateringsavtalet som träffats mellan 
Kungskullen KB och Sotenäs kommun. Enligt avtalet gäller bl. a att 
exploatören ska bygga ut va-anläggning inom exploateringsområdet och 
ansluta denna till det kommunala va-nätet. Exploatören ska svara för framtida 
drift och underhåll av va-anläggningen inom exploateringsområdet. Enligt 
tjänsteutlåtandet har huvudmannen för VA inom kommunen Sotenäs Vatten 
AB nekat till att överta ledningarna inom Kungskullen-området. Sotenäs 
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Vatten anser att Lantmäteriet ska besluta om gemensamhetsanläggning för 
bland annat VA, som exploatören har ansökt om samt att en 
samfällighetsförening ska bildas. Samfällighetsföreningen blir VA-kund hos 
Sotenäs Vatten AB. Slutsats i tjänsteutlåtandet är att enligt 6 § LAV gäller 
visserligen att kommunen ska bestämma vilka fastigheter som ska ingå i 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, för att skydda människors 
hälsa och miljö i ett större sammanhang. Enligt 8 § LAV gäller dock att VA 
kan lösas på annat sätt än 6 § nämligen att gemensamhetsanläggningar som 
förvaltas av samfällighetsförening kan ingå i ett verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster. Samtliga fastigheter i gemensamhetsanläggningen ska 
i så fall ingå i verksamhetsområdet.  Sotenäs kommun har överlämnat ansvaret 
för att bedriva den kommunala va-anläggningen i ett kommunalt bolag, 
Sotenäs Vatten AB, som avstyrkt utvidgning av verksamhetsområde. Det finns 
ett exploateringsavtal som säger hur anläggning inom området ska förvaltas 
och hur driften ska ske. Sotenäs Vatten AB svar stämmer överens med 
exploateringsavtalet. Verksamhetsområde för vatten och avlopp bör finnas för 
området, men för att följa exploateringsavtalet bör inte Sotenäs kommun 
utvidga verksamhetsområdet innan gemensamhetsanläggningen är bildad och 
vunnit laga kraft samt att samfällighetsförening är bildad för att förvalta 
gemensamhetsanläggningen. Det bör vara huvudmannen för kommunala va-
anläggningar, Sotenäs Vatten AB, som kommer med ansökan till Sotenäs 
kommun om att införa eller utvidga verksamhetsområde för kommunala va-
anläggningar. Sotenäs Vatten AB bör återkomma med begäran om att utvidga 
verksamhetsområdet när gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp är 
bildad och har vunnit laga kraft. 

Sotenäs kommun har också bemött Länsstyrelsens förslag till beslut 2020-07-08. 
Kommunen anför sammanfattningsvis att Länsstyrelsen saknar grund för beslutet 
och inte bör fatta något beslut om föreläggande i anledning av berörda fastighets-
ägares begäran. Kommunen anser att behovet av va-försörjning är tillgodosett 
genom ett enskilt lokalt nät som byggts av exploatören (Kungskullen KB) i kraft av 
ett mellan exploatören och Sotenäs kommun träffat exploateringsavtal. Exploatören 
åläggs också ansvar för eventuell tryckstegring inom exploateringsområdet och för 
framtida drift och underhåll av den enskilda va-anläggningen inom 
exploateringsområdet. 

                                                                                                                                               
Den enskilda va-anläggningen ägs i dagsläget av exploatören som enligt 
kommunens intentioner avses övergå till en för ändamålet bildad samfällighet som 
har som ändamål att förvalta en gemensamhetsanläggning som innefattar 
förvaltning av det gemensamma lokala va-nätet. Det lokala nätet är anslutet till den 
allmänna va-anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt. Genom befintlig 
anslutning till den allmänna va-anläggningen föreligger inte någon risk för 
olägenhet av betydelse för människors hälsa. Ej heller föreligger någon risk för 
olägenhet för miljön. Kommunen anser att miljörekvisitet i 6 § LAV inte är 
uppfyllt under några omständigheter.

Enligt kommunens mening innebär inte 6 § att varje enskild fastighet ska kunna 
anslutas med en individuellt bestämd förbindelsepunkt. Påvisade behov kan även 
tillgodoses genom etablerade gemensamma lösningar.
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Det enda argument som enskilda fastighetsägare anfört är att de inte anser sig ha 
någon möjlighet att äga eller driva ett ledningsnät för va-tjänster. Vilka närmare 
omständigheter som utgör grunden för berörda fastighetsägares påstådda oförmåga 
i dessa avseenden framgår inte, ej heller på vilket sätt deras möjligheter skiljer sig 
från praktiskt taget alla andra enskilda fastighetsägare i landet under likartade 
förhållanden. Oavsett vilka skäl berörda fastighetsägare anser sig ha, saknas de 
betydelse för deras rättsliga förmåga att svara för driften av det lokala va-nätet.
Enligt kommunens mening kan länsstyrelsens bedömning av kommunens 
eventuella ansvar enligt 6§ LAV, inte ske utan korrekt beaktande av de faktiska 
fastighetsrättsliga förhållandena. Däremot bör länsstyrelsens va-rättsliga 
bedömning ske objektivt, dvs oberoende av fastighetsägarens uttalade viljeyttringar 
i målet. Slutligt avgörande för saken är dock att de rent administrativa betingade 
grunder för den påstådda utvidgnings- och utbyggnadsskyldigheten som åberopats, 
enligt kommunens mening, inte är eller kan vara av sådan beskaffenhet att de kan 
läggas till grund för länsstyrelsens beslut enligt 6 och 51§§ eller bestämmelsers 
ändamål. De aktuella fastigheterna omfattas inte av kommunens utbyggnadsplan.

Miljöenheten i mellersta Bohuslän 

Miljöenheten framför att Sotenäs kommun den 20 november 2018 mottog en 
ansökan om att utöka VA-verksamhetsområde för Kungskullen i Kungshamn, 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 att inte utöka va-
verksamhetsområdet.  

Planområdet är bebyggt och husen är kopplade på det kommunala va-nätet men va-
nätet inom planområdet ägs inte av kommunen. Miljöenheten bedömer att det inte 
finns något behov att agera för att skydda människors hälsa eller miljö. 

BoKlok Housing AB (BoKlok), Christer Gunnarsson 

KB Kungskullen som äger marken idag är ett dotterbolag till Skanska (ägt sedan 
90-talet). Marken såldes direkt från kommanditbolaget till kunderna genom ett 
köpekontrakt. Dessutom finns det ett entreprenadkontrakt som reglerar själva 
byggnaden och det är skrivet med BoKlok Housing AB (dotterbolag till Skanska). 
BoKlok hade Skanska som underentreprenör för att montera husen.

Christer Gunnarssons tolkning är att ledningsnätet ägs av KB Kungskullen då de 
äger marken där ledningsnätet finns. Alltså ”stamfastigheten” Bäckevik 1:143. 
Tomter är avstyckade för respektive hus, de heter Bäckevik 1:144 etcetera. Dessa 
är sålda som äganderätter ”nyckelfärdiga” där alla anslutningsavgifter såsom el och 
VA ingår.

Det finns i grund och botten ett exploateringsavtal där det beskrivs hur vatten och 
avlopp skall hanteras. Det står att det ska vara enskilt huvudmannaskap. Det har 
hela tiden varit det som BoKlok haft i åtanke. BoKlok har alltså inte frågat 
kommunen vilken standard de har, då det aldrig har varit tal om att lämna över det 
till kommunen. Den standard som använts är den som använts när de bygger och 
säljer till en bostadsrättsförening. Exploateringsavtalet skrevs 1991 och det var så 
man tyckte det skulle vara då. I avtalet med köparna finns angivet att det kan 
komma att bildas en gemensamhetsanläggning, samfällighetsförening etcetera. 
Oftast finns dessa skrivelser med för i början är det osäkert exakt hur det kommer 
bli, men här har BoKlok vetat att det kommer bildas en gemensamhetsanläggning. 
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BoKlok har hela tiden gentemot kunderna sagt att det kommer bli en 
gemensamhetsanläggning och att en samfällighetsförening ska bildas.

Christer Gunnarsson har hos Lantmäteriet ansökt om att bilda en gemensamhets-
anläggning och samfällighetsförening. Just den sistnämnda är tillbakadragen då det 
bara är någon som är med i gemensamhetsanläggningen som kan ansöka om den. 
BoKlok har medverkat i förrättningsmöte för gemensamhetsanläggningen och 
efterföljande bildandemöte för samfällighetsföreningen. På mötet äskade en boende 
att det skulle bildas en samfällighetsförening (det som BoKlok alltså inte kunde 
göra). Detta har sedan överklagats till Mark- och miljödomstolen. Överklagan är 
återkallad och Mark- och miljödomstolen har avskrivit målet.

Christer Gunnarsson anger att han varit med på ett möte med Västvatten (Sotenäs 
Vatten AB) då frågan diskuterats. Västvatten har angett att de inte kommer att ta 
över anläggningen. Christer Gunnarsson har inget emot att Västvatten (Sotenäs 
Vatten AB) tar över anläggningen men har hela tiden haft exploateringsavtalet i 
åtanke och jobbat utefter det. Grundtanken har alltid varit att bilda en 
gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningen 
ska sedan skänkas gratis genom ett gåvobrev eller liknande till 
samfällighetsföreningen att förvalta.

BoKlok har som exploatör ansökt om VA-anslutning. Det var sagt från början att 
de som var fastboende skulle få en vattenmätare inkopplad och bli debiterad efter 
verklig förbrukning och de som var ”sommargäster” får schablonbelopp och 
således ingen mätare inkopplad. I ”sommargästernas” hus skulle alltså bara finnas 
ett rör men en mätare sattes ändå in hos alla. Kunderna betalar idag direkt till 
Västvatten (Sotenäs Vatten AB). Inget avtal är alltså tecknat mellan BoKlok och 
kommun/Västvatten mer än ansökan om anslutning. 

BoKlok yttrar sig också över Länsstyrelsens förslag till beslut och har härvid bland 
annat angett att det är viktigt att det tydliggörs att även dagvattenhanteringen 
kommer med som en del av va-anläggningen. I Kungskullens fall är en del av 
områdets dagvattenhanterings löst genom att den är påkopplad på kommunens 
ledningar (vid områdets anslutningspunkt) men en del leds åt andra hållet, men 
innan den leds till kommunens ledning så finns det ett fördröjningsmagasin. 
Magasinet är placerat på kommunal mark under en parkering och är till för att 
fördröja så att vatten släpps ut i dagvattensystemet med ett jämnt flöde även under 
kraftiga regn. Maxflödet ut från magasinet är ett krav reglerat från kommunalt håll. 
Placeringen av magasinet är reglerat i en överenskommelse emellan BoKlok och 
kommunen. Då magasinet är en del av områdets ”försörjning” så är det viktig att 
även den delen tas med på ett tydligt sätt.

Boende genom Kungskullens arbetsgrupp

Arbetsgruppen anser att förslaget till beslut ser bra ut, med att ansvaret för hela va-
anläggningen inklusive dagvattenhanteringen vilar i sin helhet på Sotenäs 
kommun/Västvatten AB. Arbetsgruppen vill uppmärksamma att BoKlok skriver att 
Bäckevik 1:143 ägs av dem i dagsläget och därmed också va-anläggningen som är 
placerad i mark på nämnda fastighet. Lantmäteriet har vilandeförklarat BoKloks 
ansökan om GA för nämnda va- anläggning, eftersom det råder oenighet om vem 
som ska äga dessa ledningar som ligger på fastigheten Bäckevik 1:143.

Page 5 of 54



Beslut
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2020-11-11

 
567-7445-2019
 

6(10)

Lantmäteriet 

Lantmäteriet bekräftar att det finns en ansökan om bildande av 
gemensamhetsanläggningen för vattentjänster men att Lantmäteriet avser att 
vilandeförklara ärendet i väntan på Länsstyrelsens beslut.

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Tillämpliga bestämmelser med mera 
I 1 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (förkortad vattentjänstlagen) 
anges att bestämmelserna i lagen syftar till att säkerställa att vattenförsörjning 
och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa eller miljön. 

I 6 § vattentjänstlagen anges att om det med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen 
 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

Av 8 § vattentjänstlagen framgår att om verksamhetsområdet behöver omfatta 
en eller flera fastigheter som ingår i en samfällighet för va-frågor, skall 
verksamhetsområdet bestämmas så att det omfattar alla fastigheter som ingår i 
den särskilda samfälligheten. Om det finns synnerliga skäl, får 
verksamhetsområdet bestämmas med avvikelse från kravet i första stycket.

Enligt 51 § vattentjänstlagen får länsstyrelsen förelägga kommunen att fullgöra 
sin skyldighet enligt 6 §. 

Beträffande tolkningen av begreppet ”större sammanhang” i 6 § vattentjänstlagen 
anges i förarbetena (prop. 2005/06:78 s. 42) följande. Kraven på ett ingripande får 
normalt inte vara begränsade till en eller ett fåtal fastigheter utan ska vara av den 
art att mer omfattande åtgärder krävs. Hur många som ska vara berörda är framför 
allt beroende på hur starkt hälsoskyddet gör sig gällande men enligt praxis behövs 
det åtminstone en något så när samlad bebyggelse av 20-30 fastigheter som dock 
bör kunna minskas om bebyggelsen ligger så samlad att sanitära synpunkter gör sig 
gällande (jfr prop. 1955:121 s.61). En utbyggnad av en befintlig eller planerad 
allmän anläggning kan dock ske för betydligt färre fastigheter.

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen konstaterar att det av handlingarna i ärendet framgår att fastigheterna 
på Kungskullen i Kungshamn är anslutna till det kommunala va-nätet. Det rör sig 
om 28 fastigheter som är tätt lokaliserade i Kungshamns tätort och Länsstyrelsen 
bedömer därför att området får anses utgöra en samlad bebyggelse på det sätt som 
krävs för att en kommunal utbyggnadsskyldighet skulle kunna föreligga.
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Enligt Länsstyrelsens bedömning är det omöjligt att lösa vatten och avlopp enskilt 
på fastigheterna. Tomterna är mycket små och att anlägga enskilda avlopp samt 
vattentäkter på respektive tomt är inte ens fysiskt möjligt. I teorin skulle en sådan 
lösning också direkt innebära en risk för människors hälsa genom förorenade 
vattentäkter och risk för dålig vattenkapacitet. Det skulle också innebära en risk för 
miljön med avloppslösningar som inte uppfyller tillräcklig reningsgrad.

Det är heller inte någon som har föreslagit en sådan lösning. Ärendet gäller istället 
vem som ska vara ansvarig för ledningsnätet från fastigheternas anslutningspunkter 
fram till anslutningspunkten i det kommunala ledningsnätet.  

Det finns idag ett befintligt ledningsnät som ägs av Kungskullen KB. Kommunen 
har motsatt sig att detta ledningsnät ska ingå i ett kommunalt verksamhetsområde. 
Kommunen har vidare anfört att det finns ett exploateringsavtal angående va-
anläggningen och att så länge det inte finns en gemensamhetsanläggning och 
samfällighetsförening avser kommunen att inte utöka verksamhetsområdet.

Nuvarande ägaren Kungskullen KB har genom BoKlok ansökt om att Lantmäteriet 
ska besluta om gemensamhetsanläggning och vill få till stånd en samfällighets-
förening där fastighetsägarna tar ansvar för ledningsnät. Lantmäteriet har 
vilandeförklarat ärendet i avvaktan på Länsstyrelsens beslut. 

De boende i Kungskullen anser sig emellertid inte ha någon möjlighet att varken 
äga eller driva ett allmänt ledningsnät för vattentjänster.

BoKlok och boende på Kungskullen har även poängterat att dagvatten ska 
innefattas i den allmänna va-anläggningen.

Miljöenheten i mellersta Bohuslän konstaterar att husen är kopplade på det 
kommunala va-nätet men att va-nätet inom planområdet inte ägs av kommunen. 
Miljöenheten bedömer att det inte finns något behov att agera för att skydda 
människors hälsa eller miljö. 

I 6 § andra punkten i vattentjänstlagen anges att kommunen ska se till att behovet 
snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom 
en allmän va-anläggning. 

Frågan i ärendet att bedöma är därmed om vattentjänstlagen uppställer krav på 
kommunal va-utbyggnad trots att va-frågan redan är löst genom att fastigheterna 
för närvarande är påkopplade på det kommunala nätet genom en gemensam 
privatägd ledning.

När behov finns av en va-anläggning till skydd för människors hälsa eller miljön i 
ett större sammanhang finns enligt vattentjänstlagen en skyldighet för kommunen 
att ordna allmänna vattentjänster. I förarbetena till vattentjänstlagen (se prop. 
2005/06:78 s. 28 f) uttalar regeringen följande om denna skyldighet. För att 
säkerställa den kommunala rådigheten över resurserna bör kommunens 
ovillkorliga skyldighet att ordna en va-anläggning vara kvar men skärpas på så 
sätt att kommunen ska fullgöra sin skyldighet med en kommunal anläggning, d.v.s. 
en anläggning som kommunen äger eller har ett rättsligt bestämmande över. 

På sidan 51 i förarbetena sägs också att all bebyggelse som betjänas av eller ligger 
inom det område där förutsättningarna för kommunens utbyggnadsskyldighet är 
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uppfyllda, bör däremot omfattas av verksamhetsområdet. Det är knappast 
godtagbart – som i dag förekommer på sina håll – att relativt stora bostads-
områden med eget internt distributionsnät förläggs utanför verksamhetsområdet, 
trots att den allmänna anläggningen betjänar dem med både vatten och avlopp. En 
va-anläggning av detta slag, som för sin försörjning är helt beroende av den 
allmänna anläggningens tjänster, bör inte undantas från verksamhetsområdet. 
Användarna där skall inte behöva finna sig i ett för dem betydligt sämre va-
rättsligt förhållande än vad andra som betjänas av den allmänna anläggningen 
har. 

Om vattenförsörjning eller avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang är det 
alltså kommunen som har en ovillkorlig och omedelbar skyldighet att tillgodose 
behovet genom en kommunal anläggning. Det är inte möjligt för kommunen att 
befria sig från det ansvaret genom att hänvisa till enskilda lösningar. Enligt 
Länsstyrelsens bedömning kan kommunen inte heller avtala bort detta ansvar 
genom ett civilrättsligt avtal (jfr bl.a. prop. 2005/06:78 s. 26 ff., 41 ff. och s. 135 f., 
Miljööverdomstolens dom den 5 juli 2010 i mål M 2350-10 samt Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 16 mars 2012 i mål M 2403-11). 

 
När, som i aktuellt fall, fastighetsägarna inte själva vill lösa va-frågorna på egen 
hand, är det enligt Länsstyrelsens mening mest rimligt och den långsiktigt säkraste 
lösningen att kommunen fullgör sitt ansvar genom att inrätta och ansvara för en 
allmän anläggning istället för att va-frågan lämnas att ordnas av enskilda 
fastighetsägare (jfr. prop. 2005/06:78 s. 40). Trots att det inte finns några akuta 
hälso- eller miljöproblem idag på Kungskullen, bedömer därför Länsstyrelsen att 
det behovet av vattentjänster i ett större sammanhang som finns på Kungskullen 
ska tillgodoses genom utbyggnad av en allmän va-anläggning (jfr Mark- och 
miljööverdomstolens dom 2012-03-16 i mål nr M 2403-11). 

Det framgår av kommunstyrelsens protokoll att kommunen anser att 8 § vatten-
tjänstlagen under rubriken ”En allmän va-anläggnings verksamhetsområde”, 
medger att VA kan lösas genom att gemensamhetsanläggningar som förvaltas av 
samfällighetsförening kan ingå i ett verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster. Länsstyrelsen bedömer att paragrafen inte kan tolkas såsom att 
ansvaret för en allmän va-anläggnings verksamhetsområde kan läggas på en 
samfällighetsförening. 

En allmän va-anläggning definieras enligt 2 § vattentjänstlagen som en va-
anläggning över vilken kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande och 
som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldighet enligt denna 
lag. Syftet med 8 § vattentjänstlagen är enligt Länsstyrelsen uppfattning i första 
hand att tillse att ett kommunalt verksamhetsområde inte omfattar bara vissa av de 
fastigheter som ingår i en särskild samfällighet för va-frågor utan att samma 
regelsystem ska gälla för alla fastigheter i samfälligheten (se Prop. 2005/06:78 s. 
52). Vad kommunen anfört i denna del förändrar således inte Länsstyrelsens 
bedömning i förevarande ärende. 

Länsstyrelsen anser sammanfattningsvis att Sotenäs kommun ska föreläggas att för 
fastigheterna på Kungskullen i Sotenäs kommun bestämma verksamhetsområde för 
spill- och dagvatten samt dricksvatten samt se till att behovet tillgodoses genom en 
allmän va-anläggning. 

Page 8 of 54



Beslut
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2020-11-11

 
567-7445-2019
 

9(10)

Enligt 6 § vattentjänstlagen ska ett konstaterat behov av vattentjänster för en 
befintlig bebyggelse snarast tillgodoses. Huvudmannen får dock vänta med att 
utföra anläggningsarbeten om förutsättningarna enligt 17 § vattentjänstlagen är 
uppfyllda. Enligt 17 § vattentjänstlagen bör bland annat en plan för va-utbyggnad 
kunna utgöra underlag för att motivera en viss utbyggnadsordning. 

Länsstyrelsen konstaterar att det redan finns en anläggning som är i drift och att ett 
beslut om utökat verksamhetsområde därför skulle vara rimligt att utföra inom en 
relativt kort tid. Länsstyrelsen bedömer att Sotenäs kommun senast den 1 januari 
2022, för fastigheterna på Kungskullen ska bestämma verksamhetsområde för 
avloppsvatten och dricksvatten samt att se till att behovet tillgodoses genom en 
allmän va-anläggning. Den allmänna va-anläggningen ska således vara genomförd 
senast den 1 januari 2022.  

För att det ska säkerställas att kommunens arbete med verksamhetsområdet startar 
bedömer Länsstyrelsen att Sotenäs kommun enligt punkten två i föreläggandet 
senast den 1 juni 2021 bör redovisa en beskrivning och tidsplan för inrättandet av 
verksamhetsområde till Länsstyrelsen. 

För att säkerställa att föreläggandet uppfylls inom föreskriven tid bör Sotenäs 
kommun enligt punkten tre i föreläggandet senast den 1 juni 2022 redovisa 
handlingar som bekräftar att de förelagda åtgärderna i punkten ett är uppfyllda. 

Länsstyrelsen ska endast pröva vem som har det juridiska ansvaret utifrån 6 § lagen 
om allmänna vattentjänster att ordna vattentjänsterna. I den mån en kommun väljer 
att ta över befintliga enskilda anläggningsdelar och hur dessa i så fall ska ersättas 
omfattas inte av Länsstyrelsens tillsynsansvar. Länsstyrelsen tar därför inte 
ställning i dessa frågor.

Länsstyrelsen beslutar inte heller vilken teknik som ska användas vid inrättande av 
verksamhetsområdet. 

I den mån kommunen bedömer att det krävs åtgärder på ledningsnätet kan 
kommunen åtgärda och prioritera detta inom ramen för sitt löpande åtgärdsarbete 
för hela den kommunala va-verksamheten.  

Övrigt

Av lagen om allmänna vattentjänster framgår bl.a. hur avgifter för anslutning 
ska beräknas. Kommunen får, enligt kommunallagen, inte ta ut högre avgifter 
än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Särtaxa får tas ut om kostnaden för en viss eller 
vissa fastigheters va-försörjning p.g.a. särskilda förhållanden i en beaktansvärd 
omfattning avviker från vad som övrigt gäller i verksamhetsområdet. 
Avgiftsfrågorna hanteras emellertid inte av Länsstyrelsen. Frågan om skälig 
kostnad för anslutning till allmän va-anläggning inom ett verksamhetsområde 
vid oenighet mellan kommun och brukare avgörs av mark- och 
miljödomstolen. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att om det framöver skulle bli 
aktuellt med ledningsdragningar eller andra arbeten till följd av föreliggande 
beslut befriar detta beslut inte va-huvudmannen från skyldigheten att söka 
sådant tillstånd som kan krävas enligt annan författning. 
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Om fornlämningar berörs av arbetena ska samråd enligt kulturmiljölagen 
hållas med Länsstyrelsen. Tillstånd kan komma att krävas. 

I detta ärende har ställföreträdande enhetschef för miljötillsyn Elisabeth 
Lindqvist Tärneld beslutat och länsmiljöingenjör Carina Nyhammer varit 
föredragande. I handläggningen har även länsjurist Ann Lundahl deltagit.

Elisabeth Lindqvist Tärneld
            Carina Nyhammer

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrifter

Kopia till 

Arbetsgruppen för Kungskullen AB c/o Ing-Marie Molander

Boklok Housing AB/Kungskullen KB c/o Christer Gunnarsson

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Enligt 52 § lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster är det dock enbart kommunen som har 
rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 § samma lag.

Så här överklagar kommunen Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar ni med 
vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet 
och handlingarna till mark- och miljödomstolen. 

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från det 
datum som står på beslutet. Är ni osäker på när tiden går ut kan ni kontakta 
Länsstyrelsen. 

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska ni ange kommunens namn, 
adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, vilket beslut kommunen 
överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och ärendets 
diarienummer, samt hur kommunen anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras 
och varför det ska ändras.

Viktigt! Om ni skickar in överklagande per e-post kan Länsstyrelsen inte ta emot 
mejl som inklusive bilagor är större än 11 megabyte. Om ni önskar skicka in e-
post som är större än 11 megabyte måste ni innan överklagandetiden går ut 
kontakta Länsstyrelsen (vastragotaland@lansstyrelsen.se) för besked om hur ni 
ska göra detta.
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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Rätt utdraget intygar: 
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KS § 132   Dnr 2022/000234 

Ansökan om Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet samt dagvattengata för industriområde Hogenäs 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata för 
industriområde Hogenäs i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Området består av fastigheter som är avsedda för industri. Detaljplan 1427-P90/20 är fastställd 
1990.  
 
Ledningar för vatten och avlopp anlades 2009 och anläggningsavgifter har debiterats de fastigheter 
som är anslutits. Nödvändiga beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas.  
 
Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan 
fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och 
skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-
taxa och Allmänna bestämmelser VA (ABVA) för Sotenäs kommun träder i kraft. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-26 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 52 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvattengata för fastigheterna: Dale 1:13-1:14, Dale 1:17, Hovenäs 
1:1331, Hovenäs 1:376-1:377, Hovenäs 1:381-1:382, Hovenäs 1:418, Hovenäs 1:421-1:422, 
Hovenäs 1:438, Hovenäs 1:440, Hovenäs 1:444, Hovenäs 1:452-1:453 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2022\KSTU 
Protokoll 2022-08-30.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(15)
 

 
 

KSTU § 52  Dnr 2022/234 

 
Ansökan om Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet samt dagvattengata för industriområde Hogenäs 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata för industriområde Hogenäs i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Området består av fastigheter som är avsedda för industri. Detaljplan 1427-P90/20 är fastställd 
1990.  
 
Ledningar för vatten och avlopp anlades 2009 och anläggningsavgifter har debiterats de fastigheter 
som är anslutits. Nödvändiga beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas.  
 
Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan 
fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och 
skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-
taxa och Allmänna bestämmelser VA (ABVA) för Sotenäs kommun träder i kraft. 
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-26 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvattengata för fastigheterna: Dale 1:13-1:14, Dale 1:17, Hovenäs 
1:1331, Hovenäs 1:376-1:377, Hovenäs 1:381-1:382, Hovenäs 1:418, Hovenäs 1:421-1:422, 
Hovenäs 1:438, Hovenäs 1:440, Hovenäs 1:444, Hovenäs 1:452-1:453 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-07-26 KA 2022/000234 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fredrik Torstensson 
Drift- och Projektchef 

 

Ansökan om Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet samt dagvattengata för industriområde 
Hogenäs. 

Sammanfattning 
Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata för industriområde Hogenäs i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 
Området består av fastigheter som är avsedda för industri. Detaljplan 1427-P90/20 är 
fastställd 1990.  
 
Ledningar för vatten och avlopp anlades 2009 och anläggningsavgifter har debiterats de 
fastigheter som är anslutits. Nödvändiga beslut om verksamhetsområde för vatten och 
avlopp saknas.  
 
Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena 
mellan fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka 
rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde 
innebär automatisk att VA-taxa och ABVA för Sotenäs kommun träder i kraft. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Berör Sotenäs Vattens ekonomi enbart. 

Regelverk  

Lag om allmänna vattentjänster 2006:412. 

Organisation och personal 

Berör Sotenäs Vatten AB och deras utförarbolag Västvatten AB enbart. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna enligt bilaga 1. 

Bilagor 
Bilaga 1 Fastighetsförteckning 
Bilaga 2 Karta föreslaget VO 
Bilaga 3 Översiktsbild föreslaget VO 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Västvatten 
Sotenäs Vatten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  
Fredrik Torstensson Eveline Karlsson 
Drift och Projektchef Samhällsbyggnadschef 

 



 1 (1) 
 

 Datum: 2022-01-12 
Dnr: 2022/021  

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Bilaga 1  
Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde för Hovenäs 
Industriområde, Sotenäs kommun 

 
 
Följande 17 fastigheter föreslås ingå i verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata: 
 

 

Fastighet Tjänst 

Dale 1:14 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Dale 1:17 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Dale 1:13 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:331 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:376 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:377 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:381 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:382 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:418 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:421 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:422 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:438 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:440 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:444 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:452 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 

Hovenäs 1:453 Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet & dagvatten gata 
 

 



kib
Textruta
Bilaga 2, kartbild över föreslaget verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 2022-01-12



Bilaga 3, översiktskarta 2022-01-12
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 18(61)
 

 
 
 
 
 

KS § 133   Dnr 2022/000612 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Kvarnmyrsvägen, ULEBERG 2:14 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata för fastigheten Uleberg 2:14. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten är ännu ej införd i verksamhetsområde. Samtliga omkringliggande bebyggda fastigheter 
är upptagna i verksamhetsområde.  
 
Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga 
enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).  

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-25 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 53 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Uleberg 2:14 ska ingå i allmänt verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata Kvarnmyrsvägen. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(15)
 

 
 

KSTU § 53  Dnr 2022/612 

 
Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Kvarnmyrsvägen, ULEBERG 2:14 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata för fastigheten Uleberg 2:14. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten är ännu ej införd i verksamhetsområde. Samtliga omkringliggande bebyggda fastigheter 
är upptagna i verksamhetsområde.  
 
Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga 
enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).  
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-25 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheten Uleberg 2:14. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-07-25 KA 2022/000612 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fredrik Torstensson 
Drift- och Projektchef 

 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Kvarnmyrsvägen, ULEBERG 2:14. 

Sammanfattning 
Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata för fastigheten Uleberg2:14. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten är ännu ej införd i verksamhetsområde. Samtliga omkringliggande 
bebyggda fastigheter upptagna i verksamhetsområde.  
 
Kartredigeringen av verksamhetsområdet redovisas i bilaga 1.  
Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna ska bli 
avgiftsskyldiga enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).  
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Inga kostnader för Sotenäs Vatten eller fastighetsägaren kvarstår.  

Regelverk  

Lag om allmänna vattentjänster 2006:412. 

Organisation och personal 

Berör Sotenäs Vatten AB och deras utförarbolag Västvatten AB enbart. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheten Uleberg 2:14. 

Bilagor 
Bilaga 1 Karta 
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Beslutet skickas till 
Diariet 
Västvatten 
Sotenäs Vatten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  
Fredrik Torstensson Eveline Karlsson 
Drift och Projektchef Samhällsbyggnadschef 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 6(61)
 

 
 
 
 
 

KS § 124   Dnr 2021/000637 

Motion Vildsvin - ett klimatssmart livsmedel 

Sammanfattning  

Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson (SD) och Cecilia Simonsson (SD) föreslår i en 
motion att Sotenäs kommun reviderar sin inköpspolicy för mat till skolor och äldreboenden så att 
inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag utökas. Motionärerna föreslår även att Sotenäs 
kommuns skolor och äldreboenden ska servera lokalt producerat vildsvinskött till elever och boende 
några gånger per år.  
 
Kommunen samarbetar med flera andra kommuner i upphandling av livsmedel. Kommunen har 
även ett ramavtal med Kustcharken där möjligheten finns att köpa vildsvinskött.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 

Motion  
KF protokollsutdrag 2021-09-22 § 105 
Kostchefens tjänsteutlåtande 2022-05-07 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-06-07 § 38 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) och Sebastian Andersson (SD) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag   

Kommunfullmäktige avslår motionen i fråga om revidering av inköpspolicy.  
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i fråga om servering av vildsvinskött.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
  





 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Måltidschef 

Telefon: 0523-66 46 18 
E-post: hanna.broden@sotenas.se 
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Motion Vildsvin - ett klimatssmart livsmedel 
 

Sammanfattning  
I en motion från Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson (SD) och Cecilia 
Simonsson (SD) föreslås att Sotenäs kommun reviderar sin inköpspolicy för mat till 
skolor och äldreboenden så att inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag 
utökas. De föreslår även att Sotenäs kommuns skolor och äldreboenden ska servera 
lokalt producerat vildsvinskött till elever och boende några gånger per år. Kommunen 
samarbetar med flera andra kommuner i upphandling av livsmedel. Kommunen har 
även ett ramavtal med Kustcharken där möjligheten finns att köpa vildsvinskött.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har överlämnat rubricerad motion från Sebastian Andersson (SD), 
Veronica Johansson (SD) och Cecilia Simonsson (SD) till kommunstyrelsen för 
beredning, se bilaga. 
 
Motionärerna yrkar att Sotenäs kommun reviderar sin inköpspolicy för mat till skolor 
och äldreboenden så att inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag utökas 
samt att Sotenäs kommuns skolor och äldreboenden ska servera lokalt producerat 
vildsvinskött till elever och boende några gånger per år. 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Hållbar utveckling – demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
Kostpolicy - kommunen ska eftersträva att öka andelen närproducerade livsmedel. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Regelverk, Organisation och personal  

Inköp ska följa upphandlade ramavtal. Sotenäs kommun samarbetar med flera andra 
kommuner i upphandling av livsmedel. Enligt det beslutade ramavtalet för 
livsmedelsinköp kan kommunen göra direktupphandling med närproducenter. Sotenäs 
kommun har ett ramavtal med Kustcharken där kommunen inhandlar en del av sina 
köttprodukter. 

Analys  
Idag har vi tillgång till vildsvin via lokal producent. Det pågår även olika projekt om att 
öka antal serveringar av vildsvin i de offentliga köken. Sotenäs kommun samarbetar 
med andra kommuner i livsmedelsupphandling. Vildsvinskött är en bristvara hos 
grossist och därför är det svårt att ha som mål att öka antal serveringar. 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Måltidschef 

Telefon: 0523-66 46 18 
E-post: hanna.broden@sotenas.se 
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Slutsats  
Förvaltningen föreslår att kommunen fortsätter att köpa vildsvinskött från lokal 
producent i den mån det går. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige anser därmed motionen som besvarad.  
 

Bilaga/Bilagor 
• Motionen 

Skickas till 
 
 
 

  
Hanna Brodén Eveline Karlsson 
Måltidschef Samhällsbyggnadschef 
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KF § 105 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson (SD), Cecilia Simonsson (SD) 

angående Vildsvin, ett klimatsmart livsmedel 
2. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för personer över 65 år 
3. Medborgarförslag ang Hästedalens badplats 
4. Medborgarförslag ang Strandpromenaden i Kungshamn 
5. Motion från Ewa Ryberg (V) Markera tillåtna områden för cyklar/motordrivna sparkcyklar i 

Sotenäs kommun 
6. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
7. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Hälsoschema 
8. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Arbetsskor i kommunens verksamheter 
9. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) Social 

utsatthet 
10. Motion från Lars Kinnmalm (M) och Mathias Bruno (M) Sophantering Ringareskärstorget 

Smögen 
11. Motion från Mikael Andersson (-) Demokrati och transparens nämnder 
12. Motion från Mikael Andersson (-) Avfallsbalans 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna nr 1-2, 5, 8, 10-12 till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 6 till Utbildningsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 7 och 9 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 3-4 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 

 

  



Motion till Sotenäs fullmäktige 2021-07-09

Vildsvin – ett klimatsmart livsmedel

Vildsvinspopulationen i Sverige har under senare år ökat explosionsartat och uppgår för närvarande
till omkring 300 000 individer. Svinen förstör allt fler åkrar och ställer till oreda i villaträdgårdar och
parker. Bönder runt om i Sverige har uppmärksammat allt större skador på sina skördar. Där det
odlas fleråriga växter blir skadorna kvar i flera år. 

Viltskador,  särskilt  vildsvinsskador,  var  det  som  påverkade  Sveriges  lantbrukare  mest  år  2020.
Närmare hälften av lantbruken hade kostnader för skador orsakade av vildsvin. De som drabbats
värst hade skador från 200 000 till en miljon kronor medan den genomsnittliga kostnaden för ett
lantbruk uppskattas till 45 000 kronor. Det visar en enkätundersökning som Landshypotek Bank låtit
göra.

Dessutom orsakar svinen även allt fler trafikolyckor. År 2010 inträffade i riket 2 445 vildsvinsolyckor.
År 2020 hade antalet stigit till 7 216. Från den 1 januari till den 8 juli 2021 var siffran 1 776. De flesta
olyckor sker på senhösten. Det visar statistik från Nationella viltolycksrådet, ett samarbetsorgan som
sorterar under Rikspolisstyrelsen.

I Västra Götalandsregionen inträffade mellan 2011 och juni 2021 4 542 vildsvinsolyckor.

I  Sotenäs  har  från  och  med  2010  fram  till  30  juni  2021  inträffat  119  vildsvinsolyckor.  Under
innevarande år, 2021, har sex sådana olyckor inträffat:

 Januari: 1 st väg 171 sydsydväst Legene. 
 Februari: 1 st Bärfendal. 
 Mars: 2 st, 1 på väg 171 vid Legene samt 1 på Hallindenvägen väst Orrvik.
 April: 1 st vid Hallindenvägen väst Orrvik. 
 Maj: NIL. 
 Juni: 1 st väst Orrvik.

Siffrorna avseende olycksfallen förefaller kanske inte överväldigande, men heller inte försumbara.
Och oavsett olycksfallsstatistiken, finns det skäl att uppmärksamma omfattningen av de skador som
ovan påtalas. Samtal förda med lantbrukare i Bärfendal förstärker uppfattningen i detta angelägna
ärende.
Sveriges jägare kan minska viltskadorna både i jordbruket och antalet trafikolyckor, men då måste
jakten  på  vildsvin  uppmuntras.  Viltkött  är  ett av  våra  mest  klimatsmarta  livsmedel.  Tyvärr  ökar
vildsvinsstammen i snabbare takt än vad jägarna hinner decimera denna. Lokala jägare får inte sälja
egna skjutna svin till allmänheten då den egna frysen är fylld. Viltköttförsäljarnas kundkrets är ännu
så länge inte tillräckligt stor. Konsekvensen blir att vildsvinen finns kvar på åkrar, i rabatter och på
landsvägar. 

I  exempelvis Tyskland säljs varje år köttet av mellan 0,5 och 1 miljon vildsvin av lokala jägare till
vänner, bekanta och lokala företag. Svenska Jägareförbundet och LRF har föreslagit förenklade regler
för att möjliggöra ökad försäljning av vildsvinskött i Sverige.

Regeringen gav den 13 april 2020 fyra myndigheter i uppdrag att förenkla försäljning av vildsvinskött.
Avsikten  är  att  mer  vildsvinskött  ska  nå  konsumenterna.  Myndigheterna  är  Livsmedelsverket,
Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Länsstyrelsen i Kronobergs län.



Enligt  dagens  lagstiftning  måste  alla  vildsvin  gå  via  en  vilthanteringsanläggning  innan  köttet  når
konsumenten. Bara en liten del, ungefär 15 procent, av köttet från de vildsvin som skjuts i Sverige når
marknaden.

Myndigheterna ska bland annat ta fram förslag till ny lagstiftning, utveckla ett register för jägare som
vill  sälja  kött  själva  och  utreda  förutsättningarna  för  att  skapa  ett  samlat  digitalt  system  för
spårbarhet. För att öka efterfrågan får myndigheterna i uppdrag att fördela medel för satsningar på
marknadsföring  av  köttet  och för  att sprida  information om potentialen  med vildsvinskött i  den
offentliga sektorn.

Uppdragen är  ett viktigt  första  steg  för  att möjliggöra  för  jägare  att sälja  vildsvinskött direkt  till
konsument.

Länsstyrelserna får också i  uppdrag att revidera sina regionala förvaltningsplaner för vildsvin med
stöd av Naturvårdsverkets nyligen reviderade nationella förvaltningsplan. 

Medel om 13 miljoner kronor för år 2020 och nio miljoner för perioden 2021 – 2025 har avsatts för
ifrågavarande handlingsplan.

I  väntan på en förändrad lagstiftning kan dock Sotenäs kommun redan nu hjälpa  till  genom att
uppmuntra produktion av viltkött genom att ändra sin inköpspolicy så att större kvantiteter viltkött
köps in för konsumtion i kommunens skolor och på äldreboenden. 

Alla kommunens invånare vinner på att konsumtionen av lokalt producerat vildsvinskött ökar. Våra
landsvägar blir säkrare och lantbrukarna får en tryggare ekonomi och minskad oro för viltskador.

Sverigedemokraterna yrkar på basis av här förda resonemang att:

- Sotenäs kommun reviderar sin inköpspolicy för mat till skolor och äldreboenden så att
inköp av vildsvinsskött från lokala livsmedelsföretag utökas.

- Sotenäs kommuns skolor och äldreboenden ska servera lokalt producerat vildsvinsskött
till elever och boende några gånger per år.

För Sverigedemokraterna Sotenäs

Sebastian Andersson (Sd) 
Veronica Johansson (Sd)
Cecilia Simonsson (Sd)



Bilaga: Sex vildsvinsolyckor i Sotenäs kommun 1 januari – 30 juni 2021; 119 sådana olyckor mellan 
2011 och 2020.

1 januari 2010 – 30 juni 2021: 119 vildsvinsolyckor i Sotenäs kommun
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KS § 129   Dnr 2020/001192 

Motion avseende ändring av praxis kring avgifter för privatpersoner 
för sorterade grovsopor vid Rambos återvinningsanläggning på 
Hogenäs i Sotenäs Kommun 

Sammanfattning  

Britt Lindgren (C) och Olof Börjesson, (C) skriver i en motion att det har skett en förändring av 
praxis kring avgifter för privatpersoner gällande grovsopor på Hogenäs återvinningscentral och 
önskar se en återgång till tidigare praxis. Dom påpekar också att det verkar råda olika praxis på 
olika återvinningscentraler (ÅVC) beroende på i vilken kommun man är. 

Beskrivning av ärendet 

Det har inte skett någon förändring av praxis när det gäller avgifter på Hogenäs ÅVC  utan 
privatpersoner lämnar sitt grovavfall gratis. Avgift tas sedan länge ut för bygg- och rivavfall 
exklusive trä. Samma praxis gäller på samtliga ÅVC:er inom Rambos område. 
Att det som motionärerna påpekar har tillkommit fler skyltar beror på att Rambo strävar efter en 
bättre utsortering av grovavfallet. 

Beslutsunderlag 

Motion 
KF protokollsutdrag 2021-02-18 § 24 
Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-05 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 § 49 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige tackar motionären men beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det 
inte skett någon förändring av praxis när det gäller avgifter på Hogenäs ÅVC.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(15)
 

 
 

KSTU § 49  Dnr 2020/1192 

 
Motion avseende ändring av praxis kring avgifter för privatpersoner 
för sorterade grovsopor vid Rambos återvinningsanläggning på 
Hogenäs i Sotenäs Kommun 

Sammanfattning  

Britt Lindgren (C) och Olof Börjesson, (C), skriver i sin motion att det har skett en förändring av 
praxis kring avgifter för privatpersoner gällande grovsopor på Hogenäs återvinningscentral och 
önskar se en återgång till tidigare praxis. Dom påpekar också att det verkar råda olika praxis på 
olika återvinningscentraler (ÅVC) beroende på i vilken kommun man är. 

Ärendet 

Det har inte skett någon förändring av praxis när det gäller avgifter på Hogenäs ÅVC utan 
privatpersoner lämnar sitt grovavfall gratis. Avgift tas sedan länge ut för bygg- och rivavfall 
exklusive trä. Samma praxis gäller på samtliga ÅVC:er inom Rambos område. 
Att det som motionärerna påpekar har tillkommit fler skyltar beror på att Rambo strävar efter en 
bättre utsortering av grovavfallet. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-05 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tackar motionären men beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det 
inte skett någon förändring av praxis när det gäller avgifter på Hogenäs ÅVC.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 

 

  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anläggningsingenjör 

Telefon: 0523-66 43 89  
E-post: fredrik.torstensson@sotenas.se 
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Motion avseende ändring av praxis kring avgifter för privatpersoner 
för sorterade grovsopor vid Rambos återvinningsanläggning på 
Hogenäs i Sotenäs Kommun 

Sammanfattning  
Britt Lindgren, C, och Olof Börjesson,C, skriver i sin motion att det har skett en 
förändring av praxis kring avgifter för privatpersoner gällande grovsopor på Hogenäs 
ÅVC och önskar se en återgång till tidigare praxis. Dom påpekar också att det verkar 
råda olika praxis på olika ÅVC:er beroende på i vilken kommun man är. 

Ärendet 
Det har inte skett någon förändring av praxis när det gäller avgifter på Hogenäs ÅVC 
utan privatpersoner lämnar sitt grovavfall gratis. Avgift tas sedan länge ut för  bygg- 
och rivavfall exklusive trä. Samma praxis gäller på samtliga ÅVC:er inom Rambos 
område. 
Att det som motionärerna påpekar har tillkommit fler skyltar beror på att Rambo strävar 
efter en bättre utsortering av grovavfallet. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige tackar för motionen men beslutar men beslutar att avslå detsamma 
med hänvisning till ovanstående.  
 

Skickas till 
Motionärerna 
Diariet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 

  
Fredrik Torstensson 
Drift och projektchef 

Eveline karlsson 
Samhällsbyggnadschef 
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KF § 24 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Britt Lindgren (C) och Olof Börjesson (C) ang. avgift för sorterade grovsopor på 

Hogenäs  
2. Motion från Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) för att skapa fler bostäder 
3. Medborgarförslag belägga ytan med betong på ishockeyrinken i Hunnebostrand  
4. Medborgarförslag, ang parkeringsavgift på Fisketången sommartid  
5. Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa och vara delaktiga i 

kommunens planprocesser  
6. Motion från Therése Mancini (S) om hörlurar 
7. Motion från Therése Mancini (S) om isbanor 
8. Motion från Mikael Andersson (-) om fler invånare i Sotenäs 
9. Motion från Mikael Andersson (-) om cykelledssamordnare 
10. Motion från Mikael Andersson (-) om utred finansieringsalternativ för Sotenäs bostäder AB.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslagen till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 
 
Motion avseende ändring av praxis kring avgifter för privatpersoner för 
sorterade grovsopor vid Rambos återvinningsanläggning på Hogenäs i 
Sotenäs Kommun 
 
 
Bakgrund 
Enligt Rambos hemsida, se utdrag i grönt nedan, kan du som privatperson lämna sorterat 
grovavfall från hushållet avgiftsfritt på Hogenäs återvinningsanläggning. Detta har också varit 
praxis vid återvinningsanläggningen till och med sommaren 2020. 
 
Rambo har inte gjort någon förändring av regelverket men efter sommaren har en klar 
förändring av praxis skett på Hogenäsanläggningen. 
Man har satt upp nya skyltar med avgifter och det har tillkommit skyltar för ett flertal 
sorteringsfraktioner såsom t.ex. ”Brännbart”, ”Frigolit” mm. Avgift tas dessutom upp av 
privatpersoner i en mycket större utsträckning än tidigare. 
 
Noteras kan att motsvarande förändring av praxis inte skett på Rambos 
återvinningsanläggning Hästskede i Munkedals kommun. Där kan man som privatperson 
fortfarande lämna sorterat grovavfall från hushåll avgiftsfritt.   
 
Befarade konsekvenser 
 
Detta nya förhållningsätt/praxis på Hogenäsanläggningen medför dels en klart ökad risk att 
sorteringsgraden på hushållens sopor minskar och en större andel av soporna lämnas 
osorterat i sopkärlen som hushållen har hemma eller, ännu värre, att sopor slängs i naturen. 
Allt för att undgå avgifter. 
 
Yrkande 
 
Centerpartiet i Sotenäs yrkar att: 
 
Sotenäs Kommun genom sitt ägande i Rambo verkar för att en återgång till tidigare praxis 
sker vid Hogenäs återvinningsanläggning och att därmed privatpersoner åter kan lämna 
sorterade grovsopor från hushåll gratis på Hogenäs på samma sätt som tidigare. 
 
 
Centerpartiet Sotenäs  
Britt Lindgren 
Olle Börjesson 
2020-12-04 
 
 



 
 

Saxad information från Rambos hemsida:  

”ÅTERVINNINGSCENTRALER 
Rambo äger och driver totalt 7 återvinningscentraler i Lysekils, Munkedals, 
Sotenäs och Tanums kommun. På våra bemannade återvinningscentraler 
hjälper vi gärna till och berättar om vad som ska sorteras var. Här kan du 
lämna avfall som uppkommer i hushållet, även farligt avfall.  Privatpersoner 
lämnar sorterat grovavfall från hushållet avgiftsfritt. För visst material, t ex 
byggavfall vid renovering, tas avgift ut.” 
-----------  
”Med grovavfall från hushåll menas skrymmande avfall som inte får plats 
eller inte ska läggas i sopsäcken och som härrör från lös egendom i 
boendet. Exempel på grovavfall är cyklar, trasmattor, plastleksaker 
och möbler. 
För osorterat avfall och avfallsslag som inte räknas som grovavfall tas en 
avgift ut enligt taxa.” 
 
 
 
 

http://www.rambo.se/privat/sorteringsguide/grovavfall/
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KS § 137 Dnr 2022/000272 

Motion - Arbetskläder omsorgen  

Sammanfattning 

Lena Linke (MP)  förslår i en motion att man ska upphandla tvätteritjänst eller cirkulationstvätt för 
omsorgsförvaltningens arbetskläder.  
 
En utredning gällande bland annat tvätt av arbetskläder har gjorts under våren 2022 och redovisats 
för Omsorgsnämndens arbetsutskott. Utredningen beskriver förutsättningarna för att införa 
tvätteritjänst eller cirkulationstvätt.  
 
Omsorgsnämnden beslutade 2022-06-02 att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
konsekvenserna avseende personal och ekonomi vid en upphandling av tvätteritjänst eller 
cirkulationstvätt.  

Beslutsunderlag  

Motion Arbetskläder i omsorgen  
KF protokollsutdrag 2022-03-23 § 40  
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-05-24 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 88 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) och Olof Börjesson (C ) föreslår bifall till Omsorgsnämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag att Kommunfullmäktige anser att 
motionen är besvarad.  
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(31) 

ON § 88  ON 2022/000061 

Motion - Arbetskläder omsorgen 

Beskrivning av ärendet 

En motion har inkommit med förslag om att upphandla tvätteritjänst eller cirkulationstvätt för 
förvaltningens arbetskläder. En utredning gällande bland annat tvätt av arbetskläder har gjorts under 
våren 2022 och redovisats för Omsorgsnämndens arbetsutskott. Utredningen beskriver 
förutsättningarna för att införa tvätteritjänst eller cirkulationstvätt.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 §89 
Tjänsteutlåtande 2022-05-24 
Protokollsutdrag KF § 40 2022-03-23  
Motion Arbetskläder i omsorgen  

Yrkande 

Britt Lindgren (C) och Mikael Sternemar (L) yrkar på att Omsorgsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse att motionen är besvarad. 

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda konsekvenserna avseende personal 
och ekonomi vid en upphandling av tvätteritjänst eller cirkulationstvätt.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Motionär 
Förvaltningschef 
Utredare 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-24 ON 2022/61 
  KA 2022/272 
 
Omsorgsförvaltningen  
Anna Jansson  
Utredare 

 

Svar på Motion - Arbetskläder omsorgen 

Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit med förslag om att upphandla tvätteritjänst eller 
cirkulationstvätt för förvaltningens arbetskläder. En utredning gällande bland annat tvätt 
av arbetskläder har gjorts under våren 2022 och redovisats för omsorgsnämnden. 
Utredningen beskriver förutsättningarna för att införa tvätteritjänst eller 
cirkulationstvätt.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.  

Beslutsunderlag 
Motion Arbetskläder i omsorgen 
 

Beslutet skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
Motionären 
 

  
Anna Jansson Lisbeth Olsson 
Utredare Förvaltningschef 

 



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2022-03-23 §§ 25-42 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 31(33)
 

 
 

KF § 40 Dnr 2022/000150 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
1. Medborgarförslag - Inför sommaren 2022 i Smögen med anledning av det tilltagande stöket, 

kriminaliteten o miljöpåverkan. 
2. Motion från Lena Linke (MP) om arbetskläder inom omsorgen. 
3. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) om handlingsplan för att 

förebygga hedersvåld och förtryck. 
4. Medborgarförslag från Jette Gustafsson om kajakbryggor i Kungshamn och Smögen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1 och 4 till Kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 2 Omsorgsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 3 till Kommunstyrelsen för beredning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden 
 
 

 

  



I kommunens omsorg har det genomförts en undersökning av följsamhet gällande
hygienrutiner. Följer man som personal kravet att byta arbetskläder dagligen? Man är skyldig
som arbetsgivare att hålla med kläder och de anställda ska byta om dagligen. Görs det inte,
finns smittöverföring mellan individer, vare sig man vill det eller inte. Alltid. Vid denna
mätning framkom att endast 50% av all personal gjorde rätt. Detta är oacceptabelt.
Snabb lösning på problemet är inte lätt. Och varför är det så?

Det finns minst två tre problem med detta
Idag sköter en personal, en timme per dag tvättandet. Räcker det?
Enhetschefer behöver vara synliga vid arbetsplats start och slut, något som kan vara
svårt att genomföra. Ingen kan vara över allt. Och de har även annat att göra.
Eller saknas det kläder så alla inte får….
Och så har vi det där med hygien och smittspridning

Huvudproblemen är två.
Hygien och smittspridning
Allas vår arbetstid, och tid är pengar.

I grannkommunen Tanum tar man företaget Berendsen till hjälp. Det finns säkert fler än dem.
En gång i veckan kommer kläder. All personal provar initialt ut storlekar, vilket registreras.
Leveranserna anpassas efter detta. När som helst kan man ändra sin beställning, utöka eller
minska både i antal och klädstorlek. Regelbunden översyn av ”klädparken” görs också.
Trasiga plagg sorteras ut och ersätts. Kläderna är kostnadsställemärkta, tex Rehab,
hemtjänst söder mm.

Jag föreslår att
kommunen upphandlar arbetskläder och tvätt från ett företag som sköter detta, av både
hygien- och ekonomiskäl.

För Miljöpartiet de Gröna i Sotenäs
Tossene 220301
Lena Linke
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KS § 138 Dnr 2022/000181 

Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en 
tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Therése Mancini (S), Annica Erlandsson (S) och Sanna Gustafsson (S) föreslår i en motion gällande 
arbetssituationen för hemtjänstpersonal, att man ska ge personalen mer möjlighet att påverka sin 
arbetstidsplanering för att utföra bästa möjliga vårdinsatser och att avskaffa minutstyrningen i 
hemtjänsten. 
  
Att ge medarbetare mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering ligger i linje med ett 
inriktningsbeslut som omsorgsförvaltningen har tagit mot tillitsbaserat ledarskap. Samtliga chefer, 
däribland hemtjänstens chefer, tar del av utbildningar och fokusdagar där formerna för ett sådant 
ledarskap diskuteras och utvecklas.  
 
Det finns inga beslut om hur lång varje hemtjänstinsats får vara. Varje insats är individanpassad 
utifrån personens dagsbehov. Inga hemtjänstinsatser avbryts innan de är slutförda enligt individens 
behov. Ett viktigt mått på om schabloner och planering fungerar är om medarbetarna hinner ta sin 
rast och avsluta sin arbetsdag i tid.  
 
Det finns schablontider som ett sätt att fördela ekonomisk ersättning till hemtjänst-utförare, men 
också för att möjliggöra planering av verksamheten. Vid senaste revideringen av 
förfrågningsunderlaget sågs ersättningsmodellen över. Då togs beslut att fortsätta med schablontider 
enbart som grund för ersättning och planering.   

Beslutsunderlag  

Motion   
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22  
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 85 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till motionen.  
Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Omsorgsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag mot Therése Mancini (S) förslag 
finner att Kommunstyrelsen antar Nils Olof Bengtsons (M) förslag. 
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Forts. KS § 138 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag Kommunfullmäktige att anse 
motionen vara besvarad till den del som avser att ge personalen mer möjlighet att påverka sin 
arbetstidsplanering samt avslå motionen till de delar som avser att avskaffa minutstyrning eftersom 
schablontiderna enbart används som beräkning av ersättning och möjliggörande av planering. 

Reservation  

Therése Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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ON § 85    ON 2022/0000046 

Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en 
tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs kommun  

Beskrivning av ärendet  

En motion har inkommit gällande arbetssituationen för hemtjänstpersonalen, som beskrivs som 
stressig. Motionärerna föreslår att ge personalen mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering 
för att utföra bästa möjliga vårdinsatser och att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten.  
Att ge medarbetare mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering ligger i linje med ett 
inriktningsbeslut som omsorgsförvaltningen har tagit mot tillitsbaserat ledarskap. Samtliga chefer, 
däribland hemtjänstens chefer, tar del av utbildningar och fokusdagar där formerna för ett sådant 
ledarskap diskuteras och utvecklas.  
 
Det finns inga beslut om hur lång varje hemtjänstinsats får vara. Varje insats är individanpassad 
utifrån personens dagsbehov. Inga hemtjänstinsatser avbryts innan de är slutförda enligt individens 
behov. Ett viktigt mått på om schabloner och planering fungerar är om medarbetarna hinner ta sin 
rast och avsluta sin arbetsdag i tid.  
 
Det finns schablontider som ett sätt att fördela ekonomisk ersättning till hemtjänst-utförare, men 
också för att möjliggöra planering av verksamheten. Vid senaste revideringen av 
förfrågningsunderlaget sågs ersättningsmodellen över. Då togs beslut att fortsätta med schablontider 
enbart som grund för ersättning och planering.   

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 §86 
Tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22  
Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en tillitsbaserad ledning och styrning i 
Sotenäs kommun  

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar på att Omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Sanna Gustafsson (S) yrkar på att Omsorgsnämnden ska föreslå Kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.  

Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) yrkande mot Sanna Gustafssons (S) 
yrkande och finner att Omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Forts. ON § 85 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad till den del som 
avser att ge personalen mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering samt avslå motionen till de 
delar som avser att avskaffa minutstyrning eftersom schablontiderna enbart används som beräkning 
av ersättning och möjliggörande av planering. 

Reservation  

Sanna Gustafsson (S) och Jan-Olof Larsson reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) och Ewa Ryberg (V) ställer sig bakom ett bifall till motionen. 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Motionären 
Förvaltningschef 
Utredare  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-08 ON 2022/46 
  KA 2022/000181 
Omsorgsförvaltningen  
Anna Jansson  
Utredare 

Svar på Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten 
för en tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs kommun 

Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit gällande arbetssituationen för hemtjänstpersonalen, som 
beskrivs som stressig. Motionärerna föreslår att ge personalen mer möjlighet att påverka 
sin arbetstidsplanering för att utföra bästa möjliga vårdinsatser och att avskaffa 
minutstyrningen i hemtjänsten. 
 
Att ge medarbetare mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering ligger i linje med 
ett inriktningsbeslut som omsorgsförvaltningen har tagit mot tillitsbaserat ledarskap. 
Samtliga chefer, däribland hemtjänstens chefer, tar del av utbildningar och fokusdagar 
där formerna för ett sådant ledarskap diskuteras och utvecklas.  
 
Det finns inga beslut om hur lång varje hemtjänstinsats får vara. Varje insats är 
individanpassad utifrån personens dagsbehov. Inga hemtjänstinsatser avbryts innan de 
är slutförda enligt individens behov. Ett viktigt mått på om schabloner och planering 
fungerar är om medarbetarna hinner ta sin rast och avsluta sin arbetsdag i tid.  
 
Det finns schablontider som ett sätt att fördela ekonomisk ersättning till hemtjänst-
utförare, men också för att möjliggöra planering av verksamheten. Vid senaste 
revideringen av förfrågningsunderlaget sågs ersättningsmodellen över. Då togs beslut att 
fortsätta med schablontider enbart som grund för ersättning och planering. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad till den 
del som avser att ge personalen mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering samt 
avslå motionen till de delar som avser att avskaffa minutstyrning eftersom 
schablontiderna enbart används som beräkning av ersättning och möjliggörande av 
planering. 

Beslutsunderlag 
Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en tillitsbaserad ledning och 
styrning i Sotenäs kommun 

Beslutet skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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Motionärer 

  
Anna Jansson Lisbeth Olsson 
Utredare Chef Omsorgsförvaltningen 
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KF § 22 Dnr 2022/000150 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
1. Medborgarförslag - rörande husbilsuppställning och parkeringar i Hunnebostrand 
2. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) om övervakningskameror för 

stärkt trygghet, förebygga och lagföra brott. 
3. Motion från Mikael Andersson (-) om politiker-PRAO i offentlig förvaltning. 
4. Motion från Mikael Andersson (-) om ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering. 
5. Motion från Ewa Ryberg (V) om att utbilda omsorgspersonal i hantering och skötsel av 

hörapparater. 
6. Motion från Therése Mancini (S), Annica Erlandsson (S), Sanna L Gustafsson (S) om att 

avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs 
kommun. 

7. Motion från Yngve Johansson (MP) om bomässa. 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) föreslår att motion om politiker-PRAO i offentlig förvaltning inte ska få 
framställas. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 2-3, 7 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 4 till Byggnadsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 5-6 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Omsorgsnämnden 
 
 

 

  



 
 
 
Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en 
tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs kommun 
 
 
Minutscheman innebär att undersköterskor och vårdbiträden utför insatser som till exempel 

omvårdnadsarbete, städning, dusch eller en promenad i X antal minuter.  

När något oförutsett händer behöver personalen kunna anpassa dagen efter de nya 

förutsättningarna och inte vara låsta till ett visst antal minuter. Minutstyrningen leder till en 

stressig arbetssituation på bekostnad av handlingsutrymmet i mötet mellan 

omvårdnadspersonalen och de äldre. Arbetsmiljön är inte hållbar om personalen ständigt 

saknar marginaler.  

Att människor tar olika lång tid på sig vid exempelvis dusch eller frukost förvånar knappast 

någon, därför är det inte optimalt att arbeta utifrån ett system som bygger på fasta tider för 

olika insatser. 

Att lämna detaljstyrningen i hemtjänsten innebär att visa tillit till professionen samt att 

omvårdnadspersonalen får ett större ansvar och nya möjligheter att påverka sitt arbete. Vi är 

övertygade om att det är så här framtidens hemtjänst ska utformas både för vårdtagarnas 

och personalens bästa. Genom att utveckla hemtjänstens arbetssätt får både personal och 

äldre större inflytande i vardagen. Omvårdnadspersonalen ska inte behöva räkna minuter, de 

ska fokusera på att ge bästa möjliga vård och omsorg. 

 

Med ett tillitsbaserat förhållningssätt kan omvårdnadspersonalen utgå ifrån den äldres behov 

och anpassa tiden utifrån behoven. 

 

Därför föreslår vi: 
Att ge personalen mer möjlighet att påverka sin arbetstidsplanering för att utföra bästa 

möjliga vårdinsatser. 
Att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten 

 

Therése Mancini (S) 

Annica Erlandsson (S) 

Sanna L Gustafsson (S) 
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KS § 139 Dnr 2022/000173 

Motion om att omsorgspersonal utbildas i hantering av hörapparater 
och dess skötsel  

Sammanfattning 

Ewa Ryberg (V) föreslår i en motion att all personal inom omsorgen som möter äldre med 
hörselnedsättning får adekvat utbildning inom hörapparatsanvändning och dess skötsel samt att 
medel till detta avsätts i kommande budget. 
 
Förvaltningen har i sitt uppdrag att se till att omsorgspersonal ska kunna hantera hörapparater, men 
det är inte klart på vilket sätt detta kan göras för bästa effekt. Förvaltningen är inte säker på om 
utbildning är den insats som krävs för att uppnå målet som borde vara att förvaltningens 
medarbetare kan hantera de äldres hörapparater.  
Omsorgsnämnden beslutade 2022-06-02 att finansiering ska ske inom befintlig ram. 

Beslutsunderlag  

Motion   
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22  
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-03-29 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 84 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Omsorgsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag att Kommunfullmäktige beslutar att 
motionen ska bifallas.  
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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ONAU § 84   ON 2022/0000045 

Motion om att omsorgspersonal utbildas i hantering av hörapparater 
och dess skötsel  

Beskrivning av ärendet  

Att omsorgspersonal ska kunna hantera hörapparater ligger i linje med vad förvaltningen har i sitt 
uppdrag, men det är inte klart på vilket sätt detta kan göras för bästa effekt. Förvaltningen är inte 
säker på om utbildning är den insats som krävs för att uppnå målet som borde vara att 
förvaltningens medarbetare kan hantera de äldres hörapparater.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 §84 
Tjänsteutlåtande 2022-03-29 
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22  
Motion om att omsorgspersonal utbildas i hantering av hörapparater och dess skötsel  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska bifallas.  
 
Omsorgsnämnden beslutar att finansieringen ska ske inom befintlig ram. 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
Motionär 
Förvaltningschef 
Utredare    
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-29 ON 2022/000045 
  KA 2022/000173 
 
Omsorgsförvaltningen  
Anna Jansson 
Utredare 

 

Svar på Motion om att omsorgspersonal utbildas i hantering av 
hörapparater och dess skötsel   

Beskrivning av ärendet 
Att omsorgspersonal ska kunna hantera hörapparater ligger i linje med vad 
förvaltningen har i sitt uppdrag, men det är inte klart på vilket sätt detta kan göras för 
bästa effekt. Förvaltningen är inte säker på om utbildning är den insats som krävs för att 
uppnå målet som borde vara att förvaltningens medarbetare kan hantera de äldres 
hörapparater.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.  

Beslutsunderlag 
Motion om att omsorgspersonal utbildas i hantering av hörapparater och dess skötsel  

Beslutet skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
Motionär 
 

  
Anna Jansson Lisbeth Olsson 
Utredare Förvaltningschef 
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KF § 22 Dnr 2022/000150 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
1. Medborgarförslag - rörande husbilsuppställning och parkeringar i Hunnebostrand 
2. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) om övervakningskameror för 

stärkt trygghet, förebygga och lagföra brott. 
3. Motion från Mikael Andersson (-) om politiker-PRAO i offentlig förvaltning. 
4. Motion från Mikael Andersson (-) om ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering. 
5. Motion från Ewa Ryberg (V) om att utbilda omsorgspersonal i hantering och skötsel av 

hörapparater. 
6. Motion från Therése Mancini (S), Annica Erlandsson (S), Sanna L Gustafsson (S) om att 

avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs 
kommun. 

7. Motion från Yngve Johansson (MP) om bomässa. 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) föreslår att motion om politiker-PRAO i offentlig förvaltning inte ska få 
framställas. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 2-3, 7 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 4 till Byggnadsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 5-6 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Omsorgsnämnden 
 
 

 

  



 
 

 
 
 
 
 

Vänsterpartiet Sotenäs 
 
 
 
 

Motion om att omsorgspersonal utbildas i hantering av hörapparater och dess 
skötsel 
 
Ensamhet och utanförskap är det många som är drabbade av, inte minst de äldre i vårt 
samhälle. Och det kan vara många aspekter som är orsak till detta. Ett kan vara att man är 
beroende av hörapparat i och med att man börjar höra sämre. Har man dessutom börjat se 
sämre och finmotoriken i fingrarna inte är vad det har varit blir man beroende av någon 
annan som kan hantera apparatens skötsel, byta batterier och över huvud taget förstå hur 
apparaten fungerar. 
Vi måste inse att det kan aldrig vara försvarbart att äldre människor sitter ensamma och i 
tystnad bara för att det inte finns någon i personens närhet som kan hantera hörhjälpmedel. 
Kunskapen inom omsorgen hur man hanterar hörhjälpmedel är inte 100 procentig och 
kanske inte ens 50 procentig. Här behövs en uppgradering av relevant kunskap. Alla som 
möter omsorgstagarna ska ha denna kunskap. 
 
Vänsterpartiet yrkar därmed  
- att all personal inom omsorgen som möter äldre med hörselnedsättning får adekvat 
utbildning inom hörapparatsanvändning och dess skötsel samt att medel till detta avsätta i 
kommande budget. 
 
11 februari 2022 
Ewa Ryberg 
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KS § 140 Dnr 2021/001032 

Motion - Översyn av policy, planering och praktik för hemtjänsten  

Sammanfattning 

Veronica Johansson (SD) och Sebastian Andersson (SD) föreslår i en motion att Omsorgsnämnden 
genomför en utredning som rör omsorgsförvaltningens policy, planering och praktik, den politiskt 
definierade inriktningen av hemtjänstens verksamhet bör vara att ett gemensamt språk, svenska, 
tillämpas.  
 
Förvaltningen har identifierat en mängd områden i hemtjänsten som förvaltningen har för avsikt att 
utveckla framöver. Förvaltningens bedömning är att det nu, efter pandemin, finns bättre 
förutsättningar för att tydliggöra ett arbetsflöde som behöver ligga till grund för hemtjänstens 
fortsatta arbete. Personalbrist är dock något som försvårar faktorer som kontinuitet.  
 
Eftersom hemtjänstarbetet innebär kommunikation med brukare och med kollegor samt att 
medarbetaren ska kunna ta del av och skapa dokumentation är goda kunskaper i det svenska 
språket, i både tal och skrift, ett krav vid anställning.  

Beslutsunderlag  

Motion   
Protokollsutdrag KF 2021-12-08 § 142 
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-02-16 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-02 § 87 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M), Olof Börjesson (C) och Sebastian Andersson (SD) föreslår bifall till 
Omsorgsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Omsorgsnämndens förslag att Kommunfullmäktige beslutar att 
motionen är besvarad.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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ON § 87    ON 2021/000160 

Motion - Översyn av policy, planering och praktik för hemtjänsten  

Beskrivning av ärendet  

Förvaltningen har identifierat en mängd områden i hemtjänsten som förvaltningen har för avsikt att 
utveckla framöver. Förvaltningens bedömning är att det nu, efter pandemin, finns bättre 
förutsättningar för att tydliggöra ett arbetsflöde som behöver ligga till grund för hemtjänstens 
fortsatta arbete. Personalbrist är dock något som försvårar faktorer som kontinuitet.  
 
Eftersom hemtjänstarbetet innebär kommunikation med brukare och med kollegor samt att 
medarbetaren ska kunna ta del av och skapa dokumentation är goda kunskaper i det svenska 
språket, i både tal och skrift, ett krav vid anställning.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 § 85 
Tjänsteutlåtande 2022-02-16 
Protokollsutdrag KF § 142 2021-12-08  
Motion - Översyn av policy, planering och praktik för hemtjänsten  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.  

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Motionär 
Förvaltningschef 
Utredare   
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-16 ON 2021/160 
  KA 2021/1032 
 
Omsorgsförvaltningen  
Anna Jansson 
Utredare 
 

Svar på Motion - Översyn av policy, planering och praktik för 
hemtjänsten 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har identifierat en mängd områden i hemtjänsten som förvaltningen har 
för avsikt att utveckla framöver. Förvaltningens bedömning är att det nu, efter 
pandemin, finns bättre förutsättningar för att tydliggöra ett arbetsflöde som behöver 
ligga till grund för hemtjänstens fortsatta arbete. Personalbrist är dock något som 
försvårar faktorer som kontinuitet.  
 
Eftersom hemtjänstarbetet innebär kommunikation med brukare och med kollegor samt 
att medarbetaren ska kunna ta del av och skapa dokumentation är goda kunskaper i det 
svenska språket, i både tal och skrift, ett krav vid anställning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion - Översyn av policy, planering och praktik för hemtjänsten  

Beslutet skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
Motionärer 

  
Anna Jansson Lisbeth Olsson 
Utredare Chef Omsorgsförvaltningen 
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KF § 142 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Medborgarförslag ang Förbjuda vedeldning i våra samhällen. 
2. Motion från Ewa Ryberg (V) om insynsplats i budgetberedningen. 
3. Motion från Veronica Johansson (SD) och Sebastian Andersson (SD) Översyn av policy, 

planering och praktik för hemtjänsten 
4. Motion från Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) Höj 

friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 2 och 4 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 3 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden 
 
 

 

  



Motion till Sotenäs kommuns fullmäktige

Översyn av policy, planering och praktik för hemtjänsten i Sotenäs kommun

Sammanfattning
Inom den kommunala hemtjänsten bedrivs ett omfattande, betungande, lojalt och uppskattat arbete.
Engagerade medarbetare arbetar medmänskligt för att underlätta våra äldres liv. Det har vi anledning
att  glädjas  över.  Våra  äldres  trygghet  är  en  omistlig  del  i  ett  fungerande  och  gott  samhällsliv.
Sverigedemokraterna efterlyser likväl en översyn eller en utredning av den policy och planering som
styr kommunens hemtjänst och om hur dessa dokument omsätts i praktiken. Önskemålet bottnar
mera omedelbart i ett fall som nyligen kommit till Sverigedemokraternas kännedom och som följts av
uppgifter om flera liknande fall. 

Inledning
Hemtjänsten  ska  i  Sverigedemokraternas  ögon  i  alla  sina  delar  vara  inriktad  på  att  sörja  för
vårdtagares behov och i möjligaste mån önskemål. Vi är övertygade om att stora ansträngningar görs
för  att  tillgodose  dessa.  Hemtjänsten  kan  emellertid  inte  vara  avsedd  som  plattform  för
integrationsexperiment. Oförmåga till kommunikation på svenska kan leda till skada för vårdtagare
eller till känslor av svek och övergivenhet från samhällets sida gentemot den som levat och verkat i
vårt  samhälle och som på sin ålders höst på goda grunder upplever sig  vara värd respekt.  Goda
kunskaper i  svenska ska därför vara ett grundkrav för tjänstgöring i  hemtjänsten.  Planeringen av
verksamheten  måste  därtill  i  möjligaste  mån visa  lyhördhet  inför  de  önskemål  som framförs  av
enskilda vårdtagare.

Bakgrund
En kvinna i Sotenäs kommun med behov av stöd från hemtjänsten hade uttryckligen sagt sig vilja få
hjälp endast av kvinnliga medarbetare, eftersom hon känner sig mycket obekväm med att i utsatta
eller  generande  situationer  ha  män  närvarande.  Önskemålen  är  fullt  förståeliga.  Då  skickar
kommunen  (hemtjänsten)  två  män  som  inte  talar  svenska  och  som  inte  på  något  sätt  kan
dokumentera de eventuella brister eller felaktigheter som det åligger personalen i hemtjänsten att
kunna göra i de fall sådana uppträder. Kvinnan upplevde sig på goda grunder vara kränkt, sviken och
övergiven. 

Sverigedemokraterna anser av åberopade skäl det inträffade vara ett brott mot kvinnans personliga
integritet och värdighet, och alltså oförenligt med de krav på etik och moral som våra medborgare
och kommuninvånare måste  kunna ställa  på  inrättningar,  instanser  och organ med verksamhet  i
kommunen, vare sig dessa är privata eller skattefinansierade. Från säker källa vet vi att det inträffade
inte är en engångsföreteelse. I andra fall har någon helt enkelt avvisat medarbetare i hemtjänsten av
skäl liknande dem som här återges.

Vi har en skyldighet att värna om våra äldre, att respektera dem och att stödja dem på deras egna
premisser. De byggde landet. Som medmänniskor kan vi inte uppfatta det inträffade som annat än en
kränkning av kvinnans rättigheter till ett värdigt bemötande. Förhållandet utgör även risk för skada.
Kommunikation är A och O.  Kommunikation i  viktiga angelägenheter sker genom ett gemensamt
språk.  Språket heter  svenska.  För  politiker  företrädande Sverigedemokraterna utgör exemplet en
maning till granskning av Omsorgsförvaltningens policy och praktik.



Slutsatser 
En  utredning  bör  genomföras  som rör  Omsorgsförvaltningens  policy,  planering  och  praktik.  Den
politiskt  definierade inriktningen av hemtjänstens verksamhet bör vara att ett gemensamt språk,
svenska  –  tillämpas,  och  en  maning  till  förvaltningen  att  i  sin  planering  visa  lyhördhet  inför
vårdtagares önskemål. Sådan bör även instruktionen till utredaren vara.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

-Att Omsorgsnämnden genomför en utredning som rör Omsorgsförvaltningens policy, planering och 
praktik. Den politiskt definierade inriktningen av hemtjänstens verksamhet bör vara att ett 
gemensamt språk, svenska – tillämpas.

För Sverigedemokraterna Sotenäs

Veronica Johansson

Sebastian Andersson

2021-12-01
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Postadress: 403 40 Göteborg 
 

Telefon: 010-224 40 00 (vxl) 
 

Webb: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 
 

  Samtliga kommuner i Västra Götalands län  

 

Förordnande av vigselförrättare under perioden den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 
 
Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrel-
sen behörig att förordna vigselförrättare. För den praktiska tillämpningen av 
länsstyrelsens förordnande av vigselförrättare betonas i prop. 1964:163 s. 
117 vikten av att borgerliga vigselförrättare utses så att de finns på de orter 
där behov av sådana vigselförrättare föreligger. Vidare uttalas i prop. 
1968:136 s. 82 att ”det bör naturligen ankomma på vederbörande kommun 
att mot bakgrund av föreliggande behov ta initiativ till att vigselförrättare 
förordnas”.  
 
Länsstyrelsen förordnar de vigselförrättare som föreslås av kommunen på 
tid som motsvarar en mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det in-
nebär att förordnandet för den som förordnats efter den 1 januari 2019 löper 
ut den 31 december 2022.  
 
I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft 
den 1 maj 2009 ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas 
som vigselförrättare har de kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som 
behövs för uppdraget.  
 
Länsstyrelsen anhåller om uppgift på vilka personer som kommunen vill ska 
förordnas under mandatperioden den 1 januari 2023 till och med den 31 de-
cember 2026 samt en kort beskrivning av varför dessa personer anses lämp-
liga för uppdraget (om personen i fråga har varit förordnad som borgerlig 
vigselförrättare tidigare räcker detta som motivering). 
 
Efter mottagande av de efterfrågade uppgifterna kommer Länsstyrelsen att 
genomföra kunskapskontroll beträffande respektive föreslagen vigselförrät-
tare genom att Länsstyrelsen skickar ut ett antal frågor för besvarande. 
 
Länsstyrelsen vill ha dessa uppgifter senast den 28 oktober 2022.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 
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För frågor kontakta handläggare Nadja Arvidsson, 010 224 54 93. 
 
 
 



Fullmäktiges ärendekalendarium 2022   2022-09-28 

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter   

1 §   Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen, främst  
   1. mål och riktlinjer för verksamheten,  
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,  
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,  
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  
   5. val av revisorer,  
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  
   7. årsredovisning och ansvarsfrihet,  
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och  
   9. extra val till fullmäktige.  
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.  

Ex på övriga ärenden; 
• Reglementen och policys 
• Taxor 
• Detaljplaner, exploateringsavtal, Översiktsplan 
• Borgensåtagande 
• Ägarstyrning ex ägardirektiv och bolagsordning, ombudsinstruktion  
• Motioner och medborgarförslag 
• Övriga ärenden av principiell beskaffenhet eller andra av större vikt  

 
Planerade ärenden till KF från: 
Kommunstyrelsen VA-plan, 2023  
Omsorgsnämnden   
Utbildningsnämnden  
 

Ombyggnad/tillbyggnad Sotenässkolan, 
Åsenskolan och Kungshamns skola 

 
 

Byggnadsnämnden via KS 
 

Gamla Smögen, till KF i höst 
Bygglovstaxa, till KF i höst  
Översiktsplan (ÖP) dec 2022 
Bostadsförsörjningsprogram, dec 2022 
Kulturmiljöunderlag, dec 2022 
Hogenäs norra, 2023 
Kleven 2:16 mfl , 2023 
Långevik 1:12 mfl, 2023 

 

Miljönämnden    
RAMBO AB Taxor   
Sotenäs Rehabcenter AB, 
Tumlaren 

  

Sotenäsbostäder AB   
Sotenäs Vatten AB 
 

Redovisning av uppdraget om 
kostnadsbedömning för en 
Vänerledning enl tidigare KF beslut. 
Brukningsavgift och anläggningsavgift 
Ev Taxeföreskrifter 
Investeringar 2023 med plan för 2024-
2025 

 



14 dec; Övriga val 
Investeringar per 
projekt 
Taxor 
 

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Januari 

Februari 

Mars 

Maj 

April 

Juni Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

15 juni: Mål- och resursplan 2024–
2025 budget 2023, budgetramar för 
nämnder, flerårsplan, 
investeringsbudget och kortsiktiga 
finansiella mål samt skattesats. 
Delårsbokslut april 

23 nov; 
Val av nämnder och 
styrelser 
Planeringsförut-
sättningar för arbete 
med budget 2024. 
Delårsrapport per aug, 
Revisionens rapport  
Taxor  
 
 
 

27 april;  
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Ansvarsprövning 
Ombudsinstruktion 28 sept; Bolags-

information 
 

23 mars; 
Bolagsinformation 

16 februari;  
Aktuell information 

19 oktober;  
Val av presidium 
Val av valberedning 
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Datum 
2022-09-19 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-09-19 99124 

 
Skrivelse angående Västvattens 
informationsmöte med Länsstyrelsen 

Västvatten AB 

2022-06-16 97481 
 

Dom från Kammarrätten i Göteborg i 
7614-21 - överklagat beslut från 
Förvaltningsrätten mål 11-21 
Laglighetsprövning KF beslut 2020-12-10 
§ 143 

Kammarrätten i Göteborg  

2022-06-09 97284 
 

2022-06-02 Anteckningar SML-Styrgrupp Lysekils kommun 
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 Datum: 2022-09-16 
Dnr: 2022/187 

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Peter Johansson 
0522-63 89 90 
peter.johansson@vastvatten.se 

Till: 
KS och KF i Sotenäs kommun 

 

Tjänsteskrivelse 

Information från möte med Länsstyrelsen 
 
Den 13 september 2022 hade Västvatten AB arbetsmöte med Länsstyrelsen. 
 
Med anledning av situationen och de påpekanden som tillsynsmyndigheten framfört 
gällande avloppsreningssverken i Sotenäs kommun planerades ett informationsmöte 
in där bolaget redogjorde för verkens status och pågående aktiviteter. I samband med 
detta möte framkom viktig information från länsstyrelsen som sammanfattades i 
punktform nedan: 
 

• När vi tar fram och lämnar in en ny Miljötillståndsansökan för en långsiktig 
avloppsreningsverksamhet samt att kommunfullmäktige fattar beslut om 
finansiering kommer det finnas möjlighet att under en tid överskrida 
tillståndsgränser och därmed få rimlig mängd deltaljplaner godkända (inte 
1000-tals PE). 

• Exempel på kommuner som hanterats så är Trollhättan och Öckerö. 
• Vid ett överskridande är tillsynsmyndighetens vanliga åtgärd att kräva ny 

tillståndsansökan, och den är ju i och med det förfarandet redan uppfyllt. 

 
Konsekvenser om inga beslut fattas: 

• Fortsatt negativa svar vid deltaljplansremisser. 
• Om upprepade överskridande tillståndsgränser, är nästa steg 

polisanmälan om miljöbrott. 
• Länsstyrelsen påpekar vikten av att inte öka inkommande belastning innan 

nödvändiga åtgärder genomförts. 

 
Övriga punkter: 

• Länsstyrelsen accepterade ett resonemang med lokala verksamheter kan 
undantas om det kan påvisas att det inte innebär en ökad belastning på 
avloppsreningsverken. 
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 Datum: 2022-09-16 
Dnr: 2022/187 

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

• Länsstyrelsen hanterar inte anslutningsfrågor i redan beslutade detaljplaner, 
inte enskilda bygglov och inte enstaka anslutningsfrågor. Detta innebär att 
Västvatten och kommunen måste ha en gemensam strategi för dessa 
ärenden. 

• Idé att köra externslam till annan anläggning har kommit upp i arbetet med 
kortsiktiga åtgärder för att frigöra kapacitet. Det är tillståndspliktigt och 
kommer bara tillåtas under begränsad (ombyggnads- ) tid. 

 
 
 
På uppdrag av styrelsen i Sotenäs Vatten AB 
 
Peter Johansson 
VD 
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KAMMARRÄTTEN I 
GÖTEBORG 
 

BESLUT 
2022-06-16 
Meddelat i Göteborg 
 

Mål nr 7614-21 
 
  

 

 
Dok.Id 603062     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 1531 
401 50 Göteborg 

Stora Nygatan 21 031-732 74 00   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 

www.kammarratten.goteborg.se 
 

 
KLAGANDE 
Rolf Mattsson, 19510802-4851 
 
MOTPART 
Sotenäs kommun 
  
Ombud: Advokat Johanna Jonsson 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 3 december 2021 i mål nr 11-21 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens 

avgörande står därför fast. 

 

_________________________ 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd.  

 

Prövningstillstånd ska meddelas om 

• det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som 

förvaltningsrätten har kommit till (ändringsfall), 

• det inte går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten 

har kommit till utan att prövningstillstånd meddelas (granskningsfall), 

• det är viktigt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet 

prövas av högre rätt (prejudikatfall) 

eller 

ANNHOG001
Markering

ANNHOG001
Markering



KAMMARRÄTTEN I 
GÖTEBORG 

BESLUT Sida 2 

  Mål nr 7614-21 
   

 
• det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinära 

fall). 

 

Detta framgår av 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291).  

 

Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit 

fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Överklagandet kommer 

därför inte att prövas av kammarrätten. 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A (formulär 1). 

 

 

 

Kristina Harmsen Hogendoorn Ann-Charlotte Borlid 
 referent 
 

 

 

  
 



Bilaga 

DV 681     Formulär 1 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 
ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 
eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 
meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 
beslutet meddelades. 
 
Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 
jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 
 
För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 
 
Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför  man 
anser att prövningstillstånd bör meddelas. 
 
 
Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 
 
1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 
plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 
och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

 

Bilaga A
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