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Kö till särkilda boenden
Särskilt boende, icke-demens 2 3 0 Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Demens 0 0 0 Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad

Försörjningsstöd
Utbetalt försörjningstöd, kr 517 000 468 000 473 000
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Placeringar inom socialtjänsten
Institution vuxna 2 2 1 Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Institution barn och unga 2 2 1 Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Institution barn och unga BUV 2 4 2 Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Familjehem barn och unga 4 4 3 Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Familjehem barn och unga BUV 7 7 3 Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Familjehem kommunens regi 11 11 10
Familjehem kommunens regi BUV 9 9 13
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Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
KLU § 252  Dnr 2017/636 
Handlingsplan för trygghet och säkerhet i hemmet 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i 
hemmet 2017-2021. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att redovisa en uppföljning av planen årligen. 
 
Ärendet 
 
Digitala tjänster har blivit en självklar del av vår vardag. Internet och informationsteknologi 
påverkar alla samhällsområden, inte minst välfärdsområden som socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.  
 
För att möta den demografiska utvecklingen, medborgarnas ökade förväntningar samt följa 
den nationella strategin och digitala samhällsutvecklingen behövs en långsiktig 
handlingsplan. Detta för att skapa förutsättningar att driva utveckling, säkerställa 
finansiering och organisation för att ta del av digitaliseringens möjligheter.  
 
Handlingsplanen konkretiserar satsningar inom socialtjänsten 2017-2021.  
Föreslagna aktiviteter i handlingsplanen har olika status beträffande storlek, finansiering och 
skede i beslutsprocessen. Satsningar som inte kan finansieras via ordinarie budgetprocess 
kan komma att tas upp för politisk behandling för finansiering. Varje satsning 
kostnadsberäknas för sig. 
Under perioden kan nya satsningar tillkomma. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse 2017-11-01 
 
Socialchefen informerar. 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

Postadress   Telefon  E-post Bankgiro     
458 80  Färgelanda     0528-56 70 00 kommun@fargelanda.se 890-9269 
Besöksadress  Fax Hemsida Organisationsnummer 
Allhemsvägen 5, Färgelanda  0528-714 76 www.fargelanda.se 212000-1421 

 
 

 
 
 
    
  
 
 

 
 
Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 
med digital teknik 2017-2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta Handlingsplan för trygghet, service och 
delaktighet i hemmet 2017-2021. 
 
Ärendet 
 
Digitala tjänster har blivit en självklar del av vår vardag. Internet och 
informationsteknologi påverkar alla samhällsområden, inte minst 
välfärdsområden som socialtjänst och hälso- och sjukvård.  
 
Ett långsiktigt strategiskt arbete på nationell nivå har i bred samverkan med 
berörda aktörer pågått de senaste 10 åren för att understödja möjligheter till 
utvecklingen av nya tjänster, processer och organisering inom området och 
därigenom rusta inför framtidens utmaningar. 
 
För att möta den demografiska utvecklingen, medborgarnas ökade 
förväntningar samt följa den nationella strategin och digitala 
samhällsutvecklingen behövs en långsiktig handlingsplan. Detta för att 
skapa förutsättningar att driva utveckling, säkerställa finansiering och 
organisation för att ta del av digitaliseringens möjligheter.  
 
Handlingsplanen konkretiserar satsningar inom socialtjänsten 2017-2021.  
Föreslagna aktiviteter i handlingsplanen har olika status beträffande storlek, 
finansiering och skede i beslutsprocessen. Satsningar som inte kan 
finansieras via ordinarie budgetprocess kan komma att tas upp för politisk 
behandling för finansiering. Varje satsning kostnadsberäknas för sig. 
Under perioden kan nya satsningar tillkomma. 
 
Socialtjänsten är beroende av andra delar av Färgelanda kommun i många 
av satsningarna. 
 
 
 
 
Kommunchef   Socialchef 
Susanne Korduner   Johan Lundh 
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1. Bakgrund 
Digitala tjänster blivit en självklar del av vår vardag. Internet och informationsteknologi 
påverkar alla samhällsområden, inte minst inom välfärdsområden som socialtjänst och 
hälso- och sjukvård där digitaliseringen för med sig stora möjligheter att tänka nytt och 
annorlunda. Ett långsiktigt strategiskt arbete på nationell nivå har i bred samverkan med 
berörda aktörer pågått de senaste 10 åren för att understödja möjligheter till utvecklingen 
av nya tjänster, processer och organisering inom området och därigenom rusta inför 
framtidens utmaningar. 
 
Första resultatet utmynnade i, en av regeringen antagen, IT-strategi för vård och omsorgen. 
Den nationella IT-strategin för vård och omsorg (2006) var inriktad på att bidra till den 
tekniska utvecklingen inom vården och omsorgen.  
 
Den nationella strategin bytte namn 2010 till Nationell eHälsa – strategi för tillgänglig och 
säker information inom vård och omsorg. Namnbytet innebar ett värderingsskifte för 
strategin, mindre om teknik, IT-lösningar och infrastruktur än tidigare och mer riktning mot 
nyttan för invånare och verksamheter. Definitionen av begreppet eHälsa betonade även att 
strategin nu fullt ut omfattar socialtjänstens olika verksamheter. 
 
År 2014 ingick regeringen en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting 
(SKL). I denna överenskommelse tillkom uppgiften för kommunerna att påbörja processen 
med att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital 
teknik”. Inom ramen för 2014 års överenskommelse skulle SKL förmedla pengar till 
kommunerna för att utveckla e-hälsa i socialtjänsten under året. 
 
Medlen skulle användas för att kommunerna skulle: 

• Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna. Det kunde gälla att ta del av 
information som rör den egna personen eller någon närstående, välja utförare eller 
att ha kontakt med sin eller någon närståendes utförare. 

• Påbörja processen med att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i 
hemmet genom digital teknik”. I konceptet ingår att de berörda medarbetarna i 
socialtjänsten och hemsjukvården ska ha tillgång till säker roll- och 
behörighetsidentifikation som ger dem möjlighet att dokumentera mobilt och att 
komma åt information på ett enkelt sätt. 

• Säkerställa att de trygghetslarm som kommunen har beviljat är digitala och fungerar. 
• Fullfölja införandet och användningen av den nationella patientöversikten (NPÖ).  

 
Som utgångspunkt för nästa steg i e-Hälsoarbetet fastställde regeringen och SKL gemensamt 
”Vision e-hälsa 2025” (2016) med målsättningen att Sverige ska vara ”bäst i världen på att 
använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att 
uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet”. I dagsläget pågår utveckling av 
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handlingsplaner som stöd för realisering och utveckling av gemensamma nationella e-
tjänster. 
 
Som ett led i att öka hastigheten och kvaliteten i införandet av digitala lösningar har 
exempelvis ett öppet förändringsprogram ”LEDA” initierats av SKL och Sveriges 
innovationsmyndighet Vinnova inom ramen för SKL:s satsning för ”Smartare välfärd” som 
stöd för kommuner. Andra initiativ är det nationella nätverket Hälsans nya verktyg och den 
öppna samverkansplattformen Dela digitalt för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
 
1.1 Utmaningar och drivkrafter inom socialtjänsten 
Allt fler äldre väljer att bo kvar i sitt eget hem långt upp i åren. Skälen till detta är många, 
men en allt bättre bostadsstandard med moderna bekvämligheter har starkt bidragit till 
utvecklingen. Väl fungerande hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm har också varit 
viktiga förutsättningar för kvarboende. Modern informations- och kommunikationsteknik 
samt medicinteknisk utveckling kommer successivt göra det än enklare och tryggare att bo 
kvar hemma, för att de som så önskar, långt upp i åren. 
 
Efterfrågan på vård och omsorg är utifrån demografin (antal äldre) som lägst idag jämfört 
med de kommande 20 åren då den stora generationen född omkring 40-talet kommer upp i 
80-90 års ålder. Antalet äldre med omvårdnadsbehov blir fler även om viss ökning kommer 
dämpas med förebyggande insatser, nya mediciner mm. Ökningen, tillsammans med en 
stigande trend som pekar på ökad personalbrist inom omsorgen, kommer troligtvis innebära 
svåra prioriteringar och olika kommunala verksamhetsområden kommer att ställas mot 
varandra. En förutsättning för att möta den ökade efterfrågan och dämpa kostnadsökningar 
är att på olika sätt införa trygghetstjänster, välfärdsteknologier eller andra tekniska 
hjälpmedel.  
 
Medborgare ställer allt högre krav på tillgänglighet och flexibilitet genom minskat beroende 
av tid och rum. Socialtjänsten ska kunna ge snabbare besked till brukaren via flera 
kontaktvägar (telefon, dator och fysiska möten). E-tjänster ska vara till nytta för brukarna 
genom fler och enklare möjligheter till kontakt och hjälp, men de ska också leda till 
effektivisering av arbetet inom socialtjänsten i syfte att frigöra mer tid till arbete med 
brukarna.  
 
1.2 Behovet av handlingsplan 
Mot ovanstående bakgrund och utmaningar handlar digitalisering i grunden om långsiktig 
strategisk verksamhetsutveckling för att utveckla framtidens socialtjänst. Så för att möta 
den demografiska utvecklingen, medborgarnas ökade förväntningar och följa den nationella 
strategin och digitala samhällsutvecklingen behöver socialtjänsten ta fram en långsiktig 
handlingsplan. Detta för att skapa förutsättningar att driva utveckling, säkerställa 
finansiering och organisation för att ta del av digitaliseringens möjligheter. Handlingsplanen 
bidrar till en tydlighet i socialtjänstens framtidsriktning och utgör ett kompletterande 
gränssnitt mot kommunens Digitala agenda (2015).  
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2. Syfte och mål 
Handlingsplanen ska konkretisera lämpliga satsningar inom socialtjänsten 2017-2021 för att 
förverkliga den nationella strategin samt utveckla användandet av digitala verktyg, där 
tekniken är medlet men inte målet.  
 
Välfärdteknik ger möjligheter till personer att   

• bibehålla och öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet 
• bo kvar i sin hemmiljö,   
• få stöd till egenvård och bättre hälsa  
• få möjlighet till ett fortsatt aktivt och socialt liv  
• känna säkerhet i att personal hanterar information och uppgifter på ett säkert sätt  

 
Med fokus på att skapa nytta och värde har den nationella e-hälsostrategin tre tydliga 
perspektiv där: 

1. Medborgare, brukare och anhöriga har enkel tillgång till allsidig information om vård 
och hälsa samt om sin egen hälsosituation. De erbjuds bra service och är delaktiga i 
vården och omsorgen utifrån individuella förutsättningar. 

2. Personal inom vård och omsorg har tillgång till välfungerande och samverkande IT-
stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar deras dagliga arbete. 

3. Ansvariga för vård och omsorg har ändamålsenliga IT-stöd för att följa upp 
patientsäkerheten, och vårdens kvalitet samt för verksamhetsstyrning och 
resursfördelning. 

 

3. Handlingsplan 
I handlingsplanen tas inte socialtjänstens pågående och genomförda satsningar upp utan 
dessa redovisas separat. (se bilaga 1 Nulägesbeskrivning) 
Socialtjänsten är beroende av andra delar av Färgelanda kommun i många av satsningarna.  
Handlingsplanen är en översiktlig bild över tänkta satsningar.  
 
De föreslagna satsningarna har olika status beträffande storlek, finansiering och skede i 
beslutsprocessen. Satsningar som inte kan finansieras via ordinarie budgetprocess kan 
komma att tas upp för politisk behandling för att finansiera lösningen. 
Handlingsplanen är inte statisk. Under planeringsperioden kan nya satsningar tillkomma 
som bidrar till syftet med handlingsplanen. 
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Nr Aktiviteter 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom 
digital teknik(välfärdsteknologi) 

     

1a Utreda förutsättningarna för tillsyn/ kommunikation 
via trygghetskamera (ordinärt boende och särskilt 
boende) Implementera utifrån utredning 

     

1b Utveckla e-tjänster 
 
 

     

1c Utreda möjligheten till videosamtal inom IFO:s 
verksamhet i samband med ex. uppföljning. 
Implementera utifrån utredning 

     

2 Mobilitet 
 

     

2a Utreda möjligheten till kostnadsfri uppkoppling till 
wifi/trådlöst nätverk på boenden och 
dagverksamheter/ daglig verksamhet inom ÄO & 
LSS. Implementera utifrån utredning 

     

2b Utveckla användandet av läsplattor på 
boenden/daglig verksamhet inom ÄO och LSS 
 

     

2c Dokumentation/genomförandeplan på plats hos 
brukaren 
 

     

2d Utreda möjligheten till digital signering av insatser 
beviljade enligt SoL. Implementera utifrån utredning 
 

     

2e Utreda möjligheten till digitala signeringslistor inom 
hälso- och sjukvård. Implementera utifrån utredning 
 

     

2f Utreda möjligheten till säker informationsöverföring 
via mail. Implementera utifrån utredning 
 

     

3 Kompetensutveckling välfärdsteknologi 
 

     

3a Definiera baskunskap och ta fram rullande 
utbildningsplan för personal 
 

     

3b Stödja kompetensutveckling inom välfärdsteknologi 
inom målgruppen 
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4. Organisation 
Varje aktivitet i handlingsplanen ska ha en beställare, styrgrupp och arbetsgrupp som 
arbetar med projektet. Återrapportering av den övergripande handlingsplanen sker till 
kommunstyrelsen. 
 

5. Tidplan 
I handlingsplanen finns en preliminär tidsplan som sedan specificeras för varje aktivitet när 
det beslutats. 
 

6. Finansiering 
Varje satsning kostnadsberäknas för sig. 
 

7. Del- och återrapportering 
Handlingsplanen för trygghet, service och delaktighet antas av kommunstyrelsen. 
Socialtjänsten återrapporterar handlingsplanen i ordinarie uppföljningsarbete samt vid 
behov. 
Utifrån den av kommunstyrelsen antagna handlingsplanen utgör sektor omsorgs 
ledningsgrupp styrgrupp för genomförandet. Socialchef ansvarar för att genomförande och 
uppföljning sker enligt plan. 
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Bilaga 1 – Nulägesbeskrivning till handlingsplan för välfärdsteknologi 
1. Pågående och genomförda insatser  

1.1 Digitala trygghetslarm i ordinärt boende 
Alla trygghetslarm är sedan 2016 digitala. 
Detta ger ett mer framtida och driftssäkert system än det analoga. 

1.2 Säker roll- och behörighetsidentifikation 
Legitimerad personal och biståndshandläggare loggar in i SAMSA och Pascal via säkra kort 
(SITHS-kort) vilket innebär dubbelinloggning för att hindra obehöriga att ta del av känslig 
information. Omvårdnadspersonal på särskilda boenden och legitimerad personal loggar in 
via säkra kort i Senior alert och BPSD. 
Systemet är i full drift. 

1.3 Digitala medicinskåp 
Digitala medicinskåp finns i bruk på Håvestensgården. Systemet registrerar vem som 
öppnar/stänger skåpen. 

1.4 E-tjänster 
Förslag till lämpliga e-tjänster är överlämnade till ansvarig funktion, i första läget 
klagomålsblankett samt ansökan om trygghetslägenhet. 

1.5 Nationell patientöversikt 
Nationell patientöversikt (NPÖ) är sammanhållen nationell journal som är tillgänglig för 
hälso- och sjukvårdspersonal inom socialtjänsten. Denna funktion möjliggör att legitimerad 
personal med samtycke från patienten kan läsa journalanteckningar som Närhälsans 
vårdcentraler och sjukhuset har dokumenterat. Kommunen är i dagsläget enbart konsument 
av informationen i NPÖ, inte producent.  

1.6 Samordnad vårdplanering via videokommunikation 
Biståndshandläggare och legitimerad personal deltar vid samordnad vårdplanering via 
Skype. Undantagsvis sker fysisk närvaro på sjukhuset. 
 

1.7 Rörelsesensorer på särskilda boenden 
På äldreomsorgens särskilda boenden finns möjlighet till rörelsesensorer som är kopplade 
till trygghetslarmen. 
 

1.8 Läsplattor 
Läsplattor, som ett begåvningsstödjande hjälpmedel, används på boendena inom LSS-
verksamheten. 
 

1.9 Webbutbildning 
Verksamheterna använder sig av webbutbildningar, bland annat inom våld i nära relationer, 
demens, hot- och våld, HLR, hygien och delegation av hälso- och sjukvårdsuppgifter. 
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Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 253  Dnr 2017/637 
Avtal samverkande sjukvård 
 
Ledningsutskottets förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar att upprätta avtal mellan Norra hälsosjukvårdsnämnden och 
Färgelanda kommun gällande insatser inom den samverkande sjukvården i Färgelanda 
kommun under 2018-2019. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson och socialchef Johan Lundh ges befogenhet 
att underteckna avtalet. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
I den samverkande sjukvården ingår kommunal hälso- och sjukvård, primärvård, 
1177/Vårdguiden, ambulanssjukvården och övrig länssjukvård. Det gemensamma målet är 
att förbättra och utveckla samverkan i sjukvården för att skapa ökad trygghet och 
tillgänglighet för invånarna och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. 
 
Åtagandet avser full medverkan i en utökad samverkan enligt det koncept som utvecklats i 
Fyrbodal. Kommunens åtagande i samverkande sjukvård innehåller följande delar: 
 

• Tillfälliga sjuksköterskeinsatser för kommuninvånare >18 år som inte har kommunal hälso- 
och sjukvård på uppdrag av 1177/Vårdguiden, MÄVA, ambulanssjukvården, hemtjänst eller 
vårdcentral. 
 

• IVPA (I Väntan På Ambulans) Sjuksköterska från kommunen får, efter särskild utbildning, 
utföra medicinsk behandling vid IVPA uppdrag. 
 

• Sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård kan ge assistansuppdrag till 
ambulanssjukvården genom att ta direktkontakt för hjälp med bedömning och åtgärd i 
hemmet. 
 
Ambulanssjukvården kan på samma sätt ge assistansuppdrag till sjuksköterskan inom 
kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Samt i övrigt delta i utvecklingsarbeten inom Samverkande sjukvård. 
Åtagandet avser hela dygnet. 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
Forts KLU § 253  
 
Åtagandet bryter inte ordinarie prioriterad verksamhet inom den kommunala hälso- och 
sjukvården. Sjuksköterskan har möjlighet att säga nej alternativt om det gäller ett hembesök 
senarelägga besöket efter överenskommelse med uppdragsgivaren. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse 2017-11-16 
 
Socialchefen informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
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Omsorg 
Socialchef 
Johan Lundh 
0528567609 
johan.lundh@fargelanda.se 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Samverkande sjukvård 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att upprätta avtal mellan Norra 
hälsosjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun gällande insatser inom 
den samverkande sjukvården i Färgelanda kommun under 2018-2019. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson och socialchef Johan Lundh 
ges befogenhet att underteckna avtalet. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
I den samverkande sjukvården ingår kommunal hälso- och sjukvård, 
primärvård, 1177/Vårdguiden, ambulanssjukvården och övrig länssjukvård. 
Det gemensamma målet är att förbättra och utveckla samverkan i 
sjukvården för att skapa ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna och 
utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. 
 
Åtagandet avser full medverkan i en utökad samverkan enligt det koncept 
som utvecklats i Fyrbodal. Kommunens åtagande i samverkande sjukvård 
innehåller följande delar: 
 

• Tillfälliga sjuksköterskeinsatser för kommuninvånare >18 år som 
inte har kommunal hälso- och sjukvård på uppdrag av 
1177/Vårdguiden, MÄVA, ambulanssjukvården, hemtjänst eller 
vårdcentral. 

 
• IVPA (I Väntan På Ambulans) Sjuksköterska från kommunen får, 

efter särskild utbildning, utföra medicinsk behandling vid IVPA 
uppdrag. 
 

• Sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård kan ge 
assistansuppdrag till ambulanssjukvården genom att ta direktkontakt 
för hjälp med bedömning och åtgärd i hemmet. 
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Ambulanssjukvården kan på samma sätt ge assistansuppdrag till 
sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård. 
 

Samt i övrigt delta i utvecklingsarbeten inom Samverkande sjukvård. 
Åtagandet avser hela dygnet. 
 
Åtagandet bryter inte ordinarie prioriterad verksamhet inom den kommunala 
hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har möjlighet att säga nej alternativt 
om det gäller ett hembesök senarelägga besöket efter överenskommelse med 
uppdragsgivaren. 
 
Ersättning och betalningsvillkor 
 
För åtagande i Samverkande sjukvård ersätts kommunen med en fast 
ersättning på 400 000 kr per år. Utöver den fasta ersättningen tillkommer en 
besöksersättning på 4000 kr per uppdrag. 
 
 
 
 
Susanne Korduner   Johan Lundh 
Kommunchef   Socialchef 
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Dnr: HSNN 2017-00160                                              
 

  

Avtal om Samverkande sjukvård i Färgelanda kommun 2018-
2019 
 
Parter 
Detta avtal är slutet mellan Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun, 
gällande insatser inom den samverkande sjukvården i Färgelanda kommun. 
 
Avtalsperiod  
Avtalet gäller från 2018-01-01 – 2019-12-31. 
 
Mål för avtalet 
I den Samverkande sjukvården ingår kommunal hälso- och sjukvård, primärvård, 
1177/Vårdguiden, ambulanssjukvård, MÄVA och övrig länssjukvård. Det gemensamma 
målet är att förbättra och utveckla samverkan i sjukvården, för att skapa ökad trygghet 
och tillgänglighet för invånarna och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. 
 
Åtagande 
Åtagandet avser full medverkan i en utökad samverkan enligt det koncept som utvecklas i 
Fyrbodal. Kommunens åtagande i samverkande sjukvård innehåller följande delar:  
 

• Sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård kan få uppdrag att utföra 
tillfälliga insatser hos kommuninvånare (≥ 18 år) som inte har kommunal hälso- 
och sjukvård på uppdrag av 1177/Vårdguiden, MÄVA, ambulanssjukvården, 
hemtjänst eller vårdcentral  
 

• IVPA (I Väntan På Ambulans). Om SOS-Alarm bedömer att vänteperioden till 
närmast tillgängliga ambulans blir betydande, kan sjuksköterska från kommunen 
larmas ut samtidigt som ambulansen för att snabbare kunna ge vård. 
Sjuksköterska från kommunen får, efter särskild utbildning, utföra medicinsk 
behandling vid IVPA uppdrag (övrigt som gäller IVPA se bilaga 1) 
 

• Sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård kan ge assistansuppdrag till 
ambulanssjukvården genom att ta direktkontakt för hjälp med bedömning och 
åtgärd i hemmet. Ambulanssjukvården kan, på samma sätt, ge assistansuppdrag 
till sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård.  

 
Samt att i övrigt delta i utvecklingsarbeten inom område Samverkande sjukvård. 
Åtagandet avser hela dygnet. 
 
Åtagandet bryter inte ordinarie prioriterad verksamhet inom den kommunala 
hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har möjlighet att säga nej alternativt om det 
gäller hembesök senarelägga besöket efter överenskommelse med uppdragsgivaren. 
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Ersättning och betalningsvillkor 
För åtagandet i Samverkande sjukvård ersätts kommunen med en fast ersättning på 
400 000 kr per år. Utöver den fasta ersättningen tillkommer en besöksersättning på 4 000 
kr per uppdrag. 
 
Utbetalning sker efter redovisning av gjorda uppdrag mot faktura per kvartal.  
 
 

Uppföljning 
Dokumentation i ärendet gör kommunens sjuksköterska i ordinarie journalsystem. 
Kommunens sjuksköterskor registrerar även uppdrag på statistikunderlag (blankett B) på 
samverkande sjukvårds hemsida www.samverkandesjukvard.se.  Underlag från varje 
kommun lämnas kvartalsvis till hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med fakturering. 
 

 

Underskrifter 

 
 
 
………………………….. …………………………. 
Ulrik Hammar  
Ordförande Ordförande i ..............nämnden 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Färgelanda kommun 
 
 
 
 
………………………. ……………....................  
Håkan Hilmér  
Ansvarig tjänsteman  Förvaltningschef i Färgelanda   
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden kommun    
     
 
 

 

http://www.samverkandesjukvard.se/
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 243  Dnr 2017-331  
Revidering gällande Taxor och avgifter 2018 Snöskottning pensionärer 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad avgift för snöskottning till pensionärer 
till 210 kronor per halvtimma under 2018.  
 
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslutar att 2017 års taxa för snöskottning till pensionärer (200 
kr/halvtimma) ska gälla fram till dess kommunfullmäktiges beslut om den reviderade taxan 
har justerats. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Taxor och avgifter för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige 2017-06-14 § 81. 
 
Det har nu upptäckts ett redaktionellt fel i beslutad avgift avseende Snöskottning, 
pensionärer. Taxan ska vara 210 kr per halvtimma (200 kr 2017) och inte 1.646 kr (per 
halvtimma) enligt beslutat taxedokument.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse 2017-11-13. 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

Postadress   Telefon  E-post Bankgiro     
458 80  Färgelanda     0528-56 70 00 kommun@fargelanda.se 890-9269 
Besöksadress  Fax Hemsida Organisationsnummer 
Allhemsvägen 5, Färgelanda  0528-714 76 www.fargelanda.se 212000-1421 

 
 

 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
Revidering gällande Taxor och avgifter 2018 Snöskottning pensionärer 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderad avgift 2018 för 
snöskottning, pensionärer till 210 kr per halvtimma. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Taxor och avgifter för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige 2017-06-14 
§ 81. 
 
Det har nu upptäckts ett redaktionellt fel i beslutad avgift avseende 
Snöskottning, pensionärer. Taxan ska vara 210 kr per halvtimma (200 kr 
2017) och inte 1.646 kr (per halvtimma) enligt beslutat taxedokument  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen reviderar tidigare beslutad taxa 
avseende avgift Snöskottning, pensionärer till 210 kr per halvtimma för 
2018. Då det uppenbart är en felskrivning i beslutat dokument för taxor 
2018 bör beslutet kunna tas av kommunstyrelsen och inte tas upp för ny 
behandling i kommunfullmäktige. 
 
 
  
Susanne Korduner 
Kommunchef   Kristina Olsson  
   Ekonomichef 
 
Bilaga 
Antagen avgift Snöskottning, pensionärer 2018 (KF § 81, 2017-06-14) 
 
 
Beslutet expedieras till 
Ekonomiavdelningen 
Sektor samhällsutveckling 
Diariet 

Tjänsteutlåtande         Diarienr:  1(1)  
2017-11-13       2017/331 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunledningen 
Ekonomiavdelningen 
Kristina Olsson 
0528-567 107 
kristina.olsson@fargelanda.se  
 
 

mailto:kristina.olsson@fargelanda.se




                Sammanträdesprotokoll                 7(24)                                      
                       2017-11-27 

  
 

 
 
Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 244  Dnr 2017-282  
Intern kontroll 2017 Färgelanda Kommun – Uppföljning 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad uppföljning av Intern kontroll 2017. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
Kommunstyrelsen har antagit en Intern kontrollplan för 2017  den 24 maj 2017 (§ 94) med 
kompletteringen att efterlevnaden av kommunens kravrutiner ska ingå.  
 
Uppföljning av planen för 2017 har gjorts kontinuerligt under året. I och med att planen inte 
godkändes förrän i maj så har inte antalet kontroller gjorts fullt ut.  
 
Uppföljningen, som regel stickprovskontroller,  visar både på avvikelser och fungerande 
verksamheter. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse 2017-10-31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skickas till kommunstyrelsen 
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Kommunledningen, Ekonomi 
Ekonomichef 
Kristina Olsson  
0528-56 7101 
kristina.olsson@fargelanda.se  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
Intern kontrollplan 2017 Färgelanda kommun - Uppföljning 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad uppföljning av Intern kontroll 2017. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
Kommunstyrelsen antar den 24 maj (§ 94) Intern kontrollplan för 2017 med 
kompletteringen att efterlevnaden av kommunens kravrutiner ska ingå.  
 
Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (antagna 3 maj 
2017, § 93 (dnr 2017-271)) ska kommunstyrelsen varje år anta en särskild 
plan för uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. Planen 
antas senast under december månad. Uppföljning av innevarande års interna 
kontrollplan sker i samband med att kommunstyrelsen beslutar om plan för 
kommande år.  
 
Uppföljning av planen för 2017 har gjorts kontinuerligt under året. I och 
med att planen inte godkändes förrän i maj så har inte antalet kontroller 
gjorts fullt ut då planen utgår från kalenderår.  
Nedan redovisas en samlad bild av de kontrollmoment som har genomförts. 
Några av kontrollmomenten föreslås även finnas med i den kontrollplan för 
2018 som kommunstyrelsen ska fatta beslut om, i separat ärende. 
 
Uppföljning (utgår från process) 
 
Administration 
Registrering av inkomna och utgående handlingar fungerar när det gäller 
diarieförda ärenden utifrån de kontroller som gjorts. Kontrollpunkten bör 

mailto:kristina.olsson@fargelanda.se
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finnas kvar i kommande plan men då utgå från endast postregistrerade 
ärenden (inte diarieförda handlingar) där vi ser att det brister idag. 
 
Kontrollen av inkomna motioner som besvaras inom ett år visar mindre 
avvikelser då det har tagit längre tid än ett år innan den besvarats. Punkten 
bör kvarstå nästa år. 
 
Samhällsutveckling  
För de två kontrollpunkterna; inlämning av ”tagg” vi anställningens 
avslutande samt handläggningstider för bygglovsansökan finns inget 
anmärkningsvärt men rutinen när medarbetare slutar sin anställning kan 
vidareutvecklas. Detta bör kunna ske i ett samlat arbete kring avslutning av 
IT-konton, taggar m m som behöver avslutas när medarbetare eller 
förtroendevald lämnar sin tjänst/uppdrag. 
 
IT 
 
Vid den kontroll som skett har det visat sig att ett antal konton ej har 
avslutats hos IT när personen slutat sin anställning. En rutin kring 
överförande av uppgifter från personalavdelning till IT-avdelning vid 
avslutande av tjänst behöver tas fram. Kontrollpunkten bör därför finnas 
kvar i planen för 2018. 
 
Ekonomi 
 
Ekonomi har vid sina kontroller funnit mindre avvikelser när det gäller 
attestering av chefs egna kostnader, redovisning av kvitton, redovisning av 
moms på leasingbilar samt kontering, dels på rätt konto, dels att konto 4630 
använts till rätt kategori av köp. Kontrollpunkterna bör därför finnas kvar i 
planen för 2018. 
 
Omsorg 
 
De två kontrollpunkterna 2017; rutin avseende omhändertagande av 
synpunkter klagomål respektive verkställande av beslut om särskilt boende 
inom tre månader har redovisat några avvikelser när det gäller svar på 
synpunkter/klagomål men inte gällande verkställigheten. Kontrollpunkterna 
bör kvarstå även 2018. 
 
Utbildning 
 
Sektorns tre kontrollpunkter avser hur upprättade rutiner avseende anmälan 
av kränkning, frånvaroregistrering respektive att ansökt barnomsorg inom 
fyra månader från ansökan har givits. Rapporteringssystem för frånvaron 
behöver ses över då det skiljer sig mellan skolorna. Vidare bör 
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uppföljningstillfällena bli tydligare när det gäller uppföljning av ansökan om 
barnomsorg. Kontrollpunkterna bör kvarstå även 2018. 
 
 
Susanne Korduner 
Kommunchef 

Kristina Olsson 
Ekonomichef 

 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Ansvarig enhets- resp sektorchef 
Diariet 



INTERN KONTROLLPLAN 2017 - Uppföljning Dnr 2017/282

PROCESS Kontrollmoment
Namn Beskrivning Styrdokument Metod Ansvarig Frekvens Klar Avstämningsdatum Rapportera till Uppföljning

Adm Allmänna handlingar Registrering av inkomna och 
utgående allmänna handlingar 

Tryckfrihetsförordning, 
Kommunllag, Offentlighets- 
och sekretesslag

Stickprovskontroll i diariet att ärendes 
flöde kan följas från start till avslut

Registratorer 4 gånger per år Var tredje månad Personalchef Vid stickprovskontroll 
endast två av 30 ärenden 
som inte var OK. Kvarstå 
2018 men då med 
inriktning mot 
postregistrerade 
handlingar som ej är 
diarieförda

Adm Ärendeberedning Besvarande av inkomna motioner 
inom ett år

Kommunallagen 5 kap 33 § Kontroll av antal inkomna motioner som 
har besvarats inom ett år

Kommunsekreteraren 2 gånger per år Halvårsvis Kommunchef Mindre avvikelser finns. 
Kvarstå 2018

IT Säkerhet Avslut av IT-konton vid avslut av 
anställning

Kontroll av avslutade anställningar mot 
IT-konton utifrån lista från 
personalenhet

IT-enheten 2 gånger per år Halvårsvis IT-chef Fungerar inte 
tillfredsställande. Rutin 
behöver upprättas. 
Kvarstå 2018

Ekonomi Attestreglemente Överordnad attest för chefs egna 
kostnader (tåg, telefoni m m)

Stickprovskontroll per sektor Sektorsekonomer 2 gånger per år Halvårsvis Ekonomichef Enstaka avvikelser. 
Kvarstå 2018

Ekonomi Fakturahantering Bifogade kvitton på bensin och 
matinköp finns

Stickprovskontroll av åtta fakturor Ekonomiassistent 6 gånger per år Varannan månad Ekonomichef Fåtal kvitton saknas./Nya 
rutiner bör upprättas. 
Kvarstå 2018

Ekonomi Fakturahantering Halv moms dras av på leasingbilar Handelsbanken Finans Ekonomiassistent 6 gånger per år Varannan månad Ekonomichef Fåtal avvikelser. Kvarstå 
2018

Ekonomi Redovisningspolicy Deltagarlistor finns vid 
representation

Stickprovskontroll av åtta fakturor Ekonomiassistent 3 gånger per år Var fjärde månad Ekonomichef Inget att anmärka. 
Kvarstå 2018

Ekonomi Redovisningspolicy Rätt moms redovisad vid 
representation

Stickprovskontroll av åtta fakturor Ekonomiassistent 3 gånger per år Var fjärde månad Ekonomichef Inget att anmärka. 
Kvarstå 2018

Ekonomi Redovisningspolicy Kontering av leverantörsfaktura har 
skett med rätt konto

Stickprovskontroll av tio fakturor Sektorsekonomer 2 gånger per år Halvårsvis Ekonomichef Enstaka avvikelser, rättat

Ekonomi Redovisningspolicy Kontering på 4630 endast innehåller 
köp av huvudverksamhet (inga 
interna MP)

Genomgång av konto 4630 Sektorsekonomer 2 gånger per år Halvårsvis Ekonomichef Enstaka avvikelser. 
Kvarstå 2018

Ekonomi Redovisningspolicy Reglerna för periodisering är 
uppfyllda (5 000 kr per period)

Stickprovskontroll Ekonom 2 gånger per år Halvårsvis Ekonomichef Inget att anmärka

Ekonomi Finanspolicy / 
Inköpspolicy

Leverantörsfakturor betalas på 
utsatt datum (ffd)

Stickprovskontroll av tio fakturor Ekonomiassistent 3 gånger per år Var fjärde månad Ekonomichef Inget att anmärka

Ekonomi Kravrutin Kontrollera att upprättade rutiner 
efterföljs

Stickprovskontroll Sektorsekonomer 4 gånger per år Var tredje månad Ekonomichef Revisorerna har gett PwC 
i uppdrag att granska 
kravrutinerna

Omsorg Synpunkt/Klagomål Kontrollera att upprättad rutin 
efterföljs samt antal ärenden under 
året för redovisning

Kontroll och uppföljning av inkomna 
ärenden

Sektorschef/ 
Utvecklingschef

2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 4 inkomna varav ett 
anonymt. 2 besvarade. 
Endast koll första 
halvåret. Kvarstå 2018

Omsorg Verkställda beslut 
Äldreomsorgen

Tid från beslut om särskilt boende 
till verkställande av det

Socialtjänstlagen 16 kap §§ 6a-
f och Kommunallagen 9 kap 
10 §

Uppföljning av beviljade ärenden Utvecklingschef 4 gånger per år Var tredje månad Sektorschef Genomsnittlig tid för 
verkställande 22 dgr (17 
ärenden). Kvarstå  2018



INTERN KONTROLLPLAN 2017 - Uppföljning Dnr 2017/282

PROCESS Kontrollmoment
Namn Beskrivning Styrdokument Metod Ansvarig Frekvens Klar Avstämningsdatum Rapportera till Uppföljning

Barn och 
utbildning

Anmälan av kränkning Kontrollera att upprättad rutin 
efterföljs samt antal ärenden under 
året för redovisning

Skollagen 6 kap 10 § Kontroll och uppföljning av inkomna 
ärenden

Ansvarig rektor 4 gånger per år Var tredje månad Sektorschef Ingen att anmärka. 
Kvarstå 2018

Barn och 
utbildning

Frånvaroregistrering Kontrollera att upprättad rutin 
efterföljs 

Kontroll och uppföljning av registrerad 
frånvaro

Ansvarig rektor 2 gånger per år I samband med 
terminslut

Sektorschef Se över system för 
rapportering. Kvarstå 
2018

Barn och 
utbildning

Barnomsorg Uppföljning av ansökningar 
barnomsorg som verkställts inom 
fyra månader

Skollagen 8 kap 14 § Uppföljning av inkomna ansökningar Ansvarig förskolechef 4 gånger per år Var tredje månad Sektorschef Tydligare avrapporterings-
tillfälle. Kvarstå 2018

Samhälls-
utveckling

Säkerhet Inlämning av "tagg" vid avslut av 
anställning

Kontroll av avslutade anställningar mot 
förteckning "taggar" utifrån lista från 
personalenhet

Ansvarig taggar 2 gånger per år Halvårsvis Enhetschef 
Kultur/Fritid 

Fungerande rutin men 
kan utvecklas

Samhälls-
utveckling

Bygglov Handläggningstid för 
bygglovsansökan efterföjs (PBL 10 
veckor som kan förlängas med 10 
veckor, kommunen 4 veckor

Plan- och bygglagen 9 kap 27 § 
samt kommunens mål

Kontroll av Ansökningar och 
handläggningstid i Plan- och 
byggkontorets diarium

Plan- och  byggchef 2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 
Samhälls-
utveckling

Inget att anmärka



INTERN KONTROLLPLAN 2017 - Uppföljning Dnr 2017/282

PROCESS Kontrollmoment
Namn Beskrivning Styrdokument Metod Ansvarig Frekvens Klar Avstämningsdatum Rapportera till Uppföljning

Adm Allmänna handlingar Registrering av inkomna och 
utgående allmänna handlingar 

Tryckfrihetsförordning, 
Kommunllag, Offentlighets- 
och sekretesslag

Stickprovskontroll i diariet att ärendes 
flöde kan följas från start till avslut

Registratorer 4 gånger per år Var tredje månad Personalchef Vid stickprovskontroll 
endast två av 30 ärenden 
som inte var OK. Kvarstå 
2018 men då med 
inriktning mot 
postregistrerade 
handlingar som ej är 
diarieförda

Adm Ärendeberedning Besvarande av inkomna motioner 
inom ett år

Kommunallagen 5 kap 33 § Kontroll av antal inkomna motioner som 
har besvarats inom ett år

Kommunsekreteraren 2 gånger per år Halvårsvis Kommunchef Mindre avvikelser finns. 
Kvarstå 2018

IT Säkerhet Avslut av IT-konton vid avslut av 
anställning

Kontroll av avslutade anställningar mot 
IT-konton utifrån lista från 
personalenhet

IT-enheten 2 gånger per år Halvårsvis IT-chef Fungerar inte 
tillfredsställande. Rutin 
behöver upprättas. 
Kvarstå 2018

Ekonomi Attestreglemente Överordnad attest för chefs egna 
kostnader (tåg, telefoni m m)

Stickprovskontroll per sektor Sektorsekonomer 2 gånger per år Halvårsvis Ekonomichef Enstaka avvikelser. 
Kvarstå 2018

Ekonomi Fakturahantering Bifogade kvitton på bensin och 
matinköp finns

Stickprovskontroll av åtta fakturor Ekonomiassistent 6 gånger per år Varannan månad Ekonomichef Fåtal kvitton saknas./Nya 
rutiner bör upprättas. 
Kvarstå 2018

Ekonomi Fakturahantering Halv moms dras av på leasingbilar Handelsbanken Finans Ekonomiassistent 6 gånger per år Varannan månad Ekonomichef Fåtal avvikelser. Kvarstå 
2018

Ekonomi Redovisningspolicy Deltagarlistor finns vid 
representation

Stickprovskontroll av åtta fakturor Ekonomiassistent 3 gånger per år Var fjärde månad Ekonomichef Inget att anmärka. 
Kvarstå 2018

Ekonomi Redovisningspolicy Rätt moms redovisad vid 
representation

Stickprovskontroll av åtta fakturor Ekonomiassistent 3 gånger per år Var fjärde månad Ekonomichef Inget att anmärka. 
Kvarstå 2018

Ekonomi Redovisningspolicy Kontering av leverantörsfaktura har 
skett med rätt konto

Stickprovskontroll av tio fakturor Sektorsekonomer 2 gånger per år Halvårsvis Ekonomichef Enstaka avvikelser, rättat

Ekonomi Redovisningspolicy Kontering på 4630 endast innehåller 
köp av huvudverksamhet (inga 
interna MP)

Genomgång av konto 4630 Sektorsekonomer 2 gånger per år Halvårsvis Ekonomichef Enstaka avvikelser. 
Kvarstå 2018

Ekonomi Redovisningspolicy Reglerna för periodisering är 
uppfyllda (5 000 kr per period)

Stickprovskontroll Ekonom 2 gånger per år Halvårsvis Ekonomichef Inget att anmärka

Ekonomi Finanspolicy / 
Inköpspolicy

Leverantörsfakturor betalas på 
utsatt datum (ffd)

Stickprovskontroll av tio fakturor Ekonomiassistent 3 gånger per år Var fjärde månad Ekonomichef Inget att anmärka

Ekonomi Kravrutin Kontrollera att upprättade rutiner 
efterföljs

Stickprovskontroll Sektorsekonomer 4 gånger per år Var tredje månad Ekonomichef Revisorerna har gett PwC 
i uppdrag att granska 
kravrutinerna

Omsorg Synpunkt/Klagomål Kontrollera att upprättad rutin 
efterföljs samt antal ärenden under 
året för redovisning

Kontroll och uppföljning av inkomna 
ärenden

Sektorschef/ 
Utvecklingschef

2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 4 inkomna varav ett 
anonymt. 2 besvarade. 
Endast koll första 
halvåret. Kvarstå 2018

Omsorg Verkställda beslut 
Äldreomsorgen

Tid från beslut om särskilt boende 
till verkställande av det

Socialtjänstlagen 16 kap §§ 6a-
f och Kommunallagen 9 kap 10 
§

Uppföljning av beviljade ärenden Utvecklingschef 4 gånger per år Var tredje månad Sektorschef Genomsnittlig tid för 
verkställande 22 dgr (17 
ärenden). Kvarstå  2018

Barn och 
utbildning

Anmälan av kränkning Kontrollera att upprättad rutin 
efterföljs samt antal ärenden under 
året för redovisning

Skollagen 6 kap 10 § Kontroll och uppföljning av inkomna 
ärenden

Ansvarig rektor 4 gånger per år Var tredje månad Sektorschef Ingen att anmärka. 
Kvarstå 2018

Barn och 
utbildning

Frånvaroregistrering Kontrollera att upprättad rutin 
efterföljs 

Kontroll och uppföljning av registrerad 
frånvaro

Ansvarig rektor 2 gånger per år I samband med 
terminslut

Sektorschef Se över system för 
rapportering. Kvarstå 
2018



INTERN KONTROLLPLAN 2017 - Uppföljning Dnr 2017/282

PROCESS Kontrollmoment
Namn Beskrivning Styrdokument Metod Ansvarig Frekvens Klar Avstämningsdatum Rapportera till Uppföljning

Barn och 
utbildning

Barnomsorg Uppföljning av ansökningar 
barnomsorg som verkställts inom 
fyra månader

Skollagen 8 kap 14 § Uppföljning av inkomna ansökningar Ansvarig förskolechef 4 gånger per år Var tredje månad Sektorschef Tydligare avrapporterings-
tillfälle. Kvarstå 2018

Samhälls-
utveckling

Säkerhet Inlämning av "tagg" vid avslut av 
anställning

Kontroll av avslutade anställningar mot 
förteckning "taggar" utifrån lista från 
personalenhet

Ansvarig taggar 2 gånger per år Halvårsvis Enhetschef 
Kultur/Fritid 

Fungerande rutin men 
kan utvecklas

Samhälls-
utveckling

Bygglov Handläggningstid för 
bygglovsansökan efterföjs (PBL 10 
veckor som kan förlängas med 10 
veckor, kommunen 4 veckor

Plan- och bygglagen 9 kap 27 § 
samt kommunens mål

Kontroll av Ansökningar och 
handläggningstid i Plan- och 
byggkontorets diarium

Plan- och  byggchef 2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 
Samhälls-
utveckling

Inget att anmärka
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 245  Dnr 2017-631  
Intern kontrollplan 2018 Färgelanda kommun 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till intern kontrollplan för 2018.  
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunallagens 6 kap 7 § framgår att ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd 
av 3 kap 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).” 
 
Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (KF 2017-05-03 § 93 (dnr 2017-
271)) ska kommunstyrelsen varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen för nästkommande år. Planen antas senast under december månad. Uppföljning 
av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med att kommunstyrelsen beslutar 
om plan för kommande år, se separat ärende.  
 
Efter uppföljning av planen för 2017 framkommer att ett antal av planens kontrollpunkter 
bör följas upp även 2018.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse 2017-11-09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
2017-11-09 

Diarienr 
2017-631 

1 

 

Kommunledningen, Ekonomi 
Ekonomichef 
Kristina Olsson  
0528-56 710 
kristina.olsson@fargelanda.se  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
Intern kontrollplan 2018 Färgelanda kommun 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till intern kontrollplan för 2018.  
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunallagens 6 kap 7 § framgår att ”Nämnderna skall var och en inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal 
angelägenhet med stöd av 3 kap 16 § har lämnats över till någon annan. Lag 
(1999:621).” 
 
Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (KF 2017-05-03 § 93 
(dnr 2017-271)) ska kommunstyrelsen varje år anta en särskild plan för uppföljning 
av den interna kontrollen för nästkommande år. Planen antas senast under december 
månad. Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med att 
kommunstyrelsen beslutar om plan för kommande år, se separat ärende.  
 
Efter uppföljning av planen för 2017 framkommer att ett antal av planens 
kontrollpunkter bör följas upp även 2018. Det handlar bland annat om att rutiner ska 
tas fram eller revideras samt arbetas utifrån. Utöver dessa punkter föreslås några nya 
kontrollmoment 2018. 
Kommunens revisorer har i granskning under 2017 rekommenderat att kontroll av 
inventarieförteckningar sker i samband med intern kontroll vilket i och med det har 
tillförts kontrollplanen för 2018. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar framtaget förslag till Intern 
kontrollplan för 2018 som bifogas. 
 
 
 
Susanne Korduner 
Kommunchef 

Kristina Olsson 
Ekonomichef 

 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Ansvarig enhets- resp sektorchef 
Diariet 

mailto:kristina.olsson@fargelanda.se


FÖRSLAG - INTERN KONTROLLPLAN 2018
fastställd av kommunstyrelsen 2017-XX-XX § XX

Dnr 2017/631

PROCESS Kontrollmoment
Namn Beskrivning Styrdokument Metod Ansvarig Frekvens Klar Avstämningsdatum Rapportera till Avvikelse/kommentar

Adm Allmänna handlingar Svar på inkomna frågor, skrivelser 

resp synpunkter

Tryckfrihetsförordning, 

Kommunallag, Offentlighets- 

och sekretesslag

Stickprovskontroll av postregistrerade 

ärenden och handläggning av dessa

Registratorer 4 gånger per år Var tredje månad Personalchef 

Adm Ärendeberedning Besvarande av inkomna motioner 

inom ett år

Kommunallagen 5 kap 33 § Kontroll av antal inkomna motioner som 

har besvarats inom ett år

Kommunsekreteraren 2 gånger per år Halvårsvis Kommunchef

IT Säkerhet Avslut av IT-konton vid avslut av 

anställning

Kontroll av avslutade anställningar mot 

IT-konton utifrån lista från 

personalenhet

IT-enheten 2 gånger per år Halvårsvis IT-chef

Ekonomi Inventarier Upptagna inventarier i 

inventarieförteckning finns i realitet 

(påpekande från Revision 2017)

Inventarieförteckning Stickprovskontroll av att upptagna 

inventerarier finns där de ska finnas 

enligt förteckning

2 gånger per år Halvårsvis Ekonomichef

Ekonomi Attestreglemente Överordnad attest för chefs egna 

kostnader (tåg, telefoni m m)

Stickprovskontroll, tre per sektor Sektorsekonomer 2 gånger per år Halvårsvis Ekonomichef

Ekonomi Fakturahantering Alla kvitton på matinköp finns Stickprovskontroll av sex fakturor Ekonomiadministratör 4 gånger per år Kvartalsvis Ekonomichef

Ekonomi Fakturahantering Halv moms dras av på leasingbilar Stickprovskontroll av sex fakturor Ekonomiadministratör 4 gånger per år Kvartalsvis Ekonomichef

Ekonomi Fakturahantering Betalningsvillkor 30 dagar på nya 

leverantörer

Stickprovskontroll av två fakturor Ekonomiadministratör 4 gånger per år Kvartalsvis Ekonomichef

Ekonomi Redovisningspolicy Deltagarlistor finns vid 

representation

Stickprovskontroll av sex fakturor Ekonomiadministratör 4 gånger per år Kvartalsvis Ekonomichef

Ekonomi Redovisningspolicy Rätt moms redovisad vid 

representation

Stickprovskontroll av sex fakturor Ekonomiadministratör 4 gånger per år Kvartalsvis Ekonomichef

Ekonomi Redovisningspolicy Kontering på 4630 endast innehåller 

köp av huvudverksamhet (inga 

interna MP)

Stickprovskontroll, tre per sektor Sektorsekonomer 2 gånger per år Halvårsvis Ekonomichef

Personal Lex Sarah Årlig genomgång av regelverk med 

personal

Socialtjänstlagen (2001:453) Kontroll av APT protokoll Enhetschef 2 gånger per år Halvårsvis Anvarig 

sektorschef/ 

kommunchef

Omsorg Synpunkt/Klagomål Kontrollera att upprättad rutin 

efterföljs samt antal ärenden under 

året för redovisning

Kontroll och uppföljning av inkomna 

ärenden

Sektorschef/ 

Utvecklingschef

2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef

Omsorg Verkställda beslut 

Äldreomsorgen

Tid från beslut om särskilt boende 

till verkställande av det

Socialtjänstlagen 16 kap §§ 6a-

f och Kommunallagen 9 kap 10 

§

Uppföljning av beviljade ärenden Utvecklingschef 4 gånger per år Var tredje månad Sektorschef

Barn och 

utbildning

Anmälan av kränkning Kontrollera att upprättad rutin 

efterföljs samt antal ärenden under 

året för redovisning

Skollagen 6 kap 10 § Kontroll och uppföljning av inkomna 

ärenden

Ansvarig rektor 4 gånger per år Var tredje månad Sektorschef

Barn och 

utbildning

Frånvaroregistrering Kontrollera att upprättad rutin 

efterföljs 

Kontroll och uppföljning av registrerad 

frånvaro

Ansvarig rektor 2 gånger per år I samband med 

terminslut

Sektorschef

Barn och 

utbildning

Barnomsorg Uppföljning av ansökningar 

barnomsorg som verkställts inom 

fyra månader

Skollagen 8 kap 14 § Uppföljning av inkomna ansökningar Ansvarig förskolechef 4 gånger per år Var tredje månad Sektorschef

Samhälls-

utveckling

Bygglov Uppföljning för slutbesked ska ska 

ske för samtliga startbesked som 

lämnats

Plan- och bygglagen 10 kap 4 § Kontroll  så bevakning finns i diariet för 

samtliga ärenden

Enhetschef plan-bygg 2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 

Samhälls-

utveckling

Samhälls-

utveckling

Bygglov Höjd ska anges i samtliga bygglov 

avseende nybyggnad  inom 

sammanhållen bebyggelse

Plan- och bygglagen 10 kap 26 

§

Kontroll av lämnande bygglov Enhetschef plan-bygg 2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 

Samhälls-

utveckling



FÖRSLAG - INTERN KONTROLLPLAN 2018
fastställd av kommunstyrelsen 2017-XX-XX § XX

Dnr 2017/631

PROCESS Kontrollmoment
Namn Beskrivning Styrdokument Metod Ansvarig Frekvens Klar Avstämningsdatum Rapportera till Avvikelse/kommentar

Samhälls-

utveckling

Biblioteksplan Kontroll och uppföljning av inkomna 

och effektuerade ansökningar

Biblioteksplan I Färgelanda 

kommun

Kontroll av inkommna ansökningar samt 

handläggningstider

Enhetschef kultur-fritid 2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 

Samhälls-

utveckling

Samhälls-

utveckling

Skolskjuts Kontroll och uppföljning av inkomna 

och effektuerade ansökningar

Riktlinjer för skolskjuts i 

Färgelanda kommun

Kontroll av inkommna ansökningar samt 

handläggningstider

Enhetschef kultur-fritid 2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 

Samhälls-

utveckling

Samhälls-

utveckling

Färdtjänst Kontroll och uppföljning av inkomna 

och effektuerade ansökningar

Riktlinjer för färdtjänst i 

Färgelanda kommun

Kontroll av inkommna ansökningar samt 

handläggningstider

Enhetschef kultur-fritid 2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 

Samhälls-

utveckling

Samhälls-

utveckling

Bosättning Kontroll och uppföljning att 

kommunen bosatt nyanlända enligt 

anvisat antal från Länsstyrelsen

Lag (2016: 38, §7) om 

etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare

Kontroll av inkommna ärenden Enhetschef AME-

Integration

2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 

Samhälls-

utveckling

Samhälls-

utveckling

Arbetsträning-JOB Kontroll och uppföljning att  

beslutat antal (10) platser har 

tillsätts enligt LÖK

LÖK med Arbetsförmedlingen 

och Färgelanda kommun

Kontroll av antal tillsatta  platser Enhetschef AME-

Integration

2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 

Samhälls-

utveckling

Samhälls-

utveckling

Ärendehantering Kontroll av tid från felanmälan till 

åtgärd klar

Enligt kommunens policy Stickprovskontroll Enhetschef MEX 2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 

Samhälls-

utveckling

Samhälls-

utveckling

Livsmedelshantering Kontroll av rutiner vid 

livsmedelshantering

Livsmedelslagen Stickprovskontroll, checklistor Enhetschef måltid 2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 

Samhälls-

utveckling

Samhälls-

utveckling

Hygienhantering kök Kontroll av rutiner vid 

hygienhantering

Kommunens policy Stickprovskontroll, checklistor Enhetschef måltid 2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 

Samhälls-

utveckling

Samhälls-

utveckling

Körsträcka fordon Kontroll så att den uppgiva 

körsträckan på kommunens 

leasingfordon inte överskrids

Leasingsavtal Kontoll av samtliga fordon i 

leasingavtalet

Enhetschef teknik 2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 

Samhälls-

utveckling

Samhälls-

utveckling

Kvalitet, lokalvård Intern besiktning av utförda 

arbetsmoment

Enligt kommunens riktlinjer Stickprovskontroll Enhetschef teknik 2 gånger per år Halvårsvis Sektorschef 

Samhälls-

utveckling
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 246  Dnr 2017-5  
Månadsrapport per oktober 2017, innehållande årsprognos 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
För perioden januari-oktober redovisar kommunen ett positivt resultat med 16 836 tkr, vilket 
är 9 223 tkr bättre än budget.  
 
Kommunens årsprognos visar att budgeterat resultat med 7 431 tkr bör uppnås, dvs. ingen 
avvikelse gentemot budget.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse 2017-11-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

Postadress   Telefon  E-post Bankgiro     
458 80  Färgelanda     0528-56 70 00 kommun@fargelanda.se 890-9269 
Besöksadress  Fax Hemsida Organisationsnummer 
Allhemsvägen 5, Färgelanda  0528-714 76 www.fargelanda.se 212000-1421 

 
 

 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
Månadsrapport per oktober 2017, innehållande årsprognos  
 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till 
handlingarna. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
För perioden januari-oktober redovisar kommunen ett positivt resultat med 
16 836 tkr, vilket är 9 223 tkr bättre än budget.  
 
Kommunens årsprognos visar att budgeterat resultat med 7 431 tkr bör 
uppnås, dvs. ingen avvikelse gentemot budget.  
 
Avvikelse per sektor framgår av bifogad Månadsrapport. 
 

 
 

 
 
Susanne Korduner 
Kommunchef 
 
   Kristina Olsson  
   Ekonomichef 

 
 

Tjänsteutlåtande         Diarienr:  1(1)  
2017-11-21  2017/5 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunledningen 
Ekonomiavdelningen 
Kristina Olsson 
0528-567 107 
Kristina.olsson@fargelanda.se 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månadsrapport 

Färgelanda kommun 
 

  

 
 

 

Okt 2017 
 

 



Månadsrapport Okt 2017 
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Ekonomiskt utfall 

Tabell ekonomiskt utfall 

 

Verksamhets område Utfall okt Ack utfall Ack 
budget 

Avv 
budget-

utfall 
Budget 
helår 

Prognos 
avvikelse 

helår 

Kommunfullmäktige 162 2 383 2 979 596 3 545 600 

Kommunstyrelse och Stab 7 819 39 387 39 673 286 47 518 0 

Sektor Omsorg 8 955 99 053 96 830 -2 222 116 320 -3 900 

Sektor Barnomsorg & Utbildning 15 557 128 953 129 134 181 158 466 0 

Sektor Samhällsutveckling 5 651 30 271 40 462 10 191 48 775 4 900 

Finansiering -32 697 -316 882 -316 692 191 -382 056 -1 600 

Totalt -5 448 16 836 7 613 9 223 7 431 0 

Prognos 

Kommunfullmäktige 600 

Budgeterade utbildningar för politiken har ej genomförts. Ungdomsrådets verksamhet har inte startat 
under verksamhetsåret, planeras vara igång under våren 2018. P.g.a nytt ersättningsystem från 
Migrationsverket har vi inte fått de beräknade kostnaderna täckta för överförmyndarverksamheten 

Sektor omsorg -3900 

Omsorg- och utvecklingskontor 1200 

Indexuppräkning 2017 har legat som buffert och ett antal vakanser i samband med rekryteringar till 
omsorgskontoret. 

Äldreomsorgen -1300 

Minskade hyresintäkter, medveten överanställning för att minska sjukfrånvaron, åtgärder vidtagna 
för att minska personalkostnader. Ökade behov av handikapphjälpmedel. 

Individ- och familjeomsorgen -2200 

Underskottet är att härröra till ökade kostnader för institutionsvård, familjehemsvård samt öppna 
insatser. 

Enheten för stöd och service - 1600 

Extern plats samt kvardröjande kostnader för personal efter avslutad insats. 

Sektor samhällsutveckling 4900 

Plan och bygg 170 

Erhållen medfinansiering som ej var prognostiserad och svårbedömt bostadsanpassningsuppdrag 
som är behovsstyrt. 

AME-Integration 7200 

Överskottet härrörs till utbetalda migrationspengar för avtalsplatser under första kvartalet vilka inte 
besattes. 

Mark- och exploatering -2600 



Månadsrapport Okt 2017 
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Uppdrag ej genomförda då vi genomfört omorgansiation och nyanställt personal. 

Prognostiserat underskott pga företagsrekonstruktion. 

Tekniska enheten 960 

Överskott beroende på lägre snöröjningskostnader än beräknat. Sektorerna har köpt mer 
fastighetsskötsel och annan verksamhet internt än budgeterat. 

Måltider -700 

En kvardröjande effekt av omorganisationen. Då vi öppnat fler avdelningar behövs mer personal i 
köken vilket syns på resultatet. 

Ledning -130 

Dubbla personalkostnader under rekryteringsförfarandet. 

Finansen - 1600 

Ökade pensionskostnader. 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 247  Dnr 2017/605 
VA-taxor 2018 för Färgelanda – taxor för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
 
Ledningsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt ägardirektiv (Färgelanda kommun – Färgelanda Vatten AB) ska kommunfullmäktige 
godkänna införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra normbeslut om 
införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller om 
så följer av lag.  
 
Färgelanda Vatten AB har inkommit med förslag till taxor och avgifter för Färgelanda 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2018 -01-01. 
  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse 2017-11-22. 
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VA-taxor 2018 för Färgelanda Kommun  
 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till taxor och avgifter 
för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla 
från och med 2018-01-01.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt ägardirektiv (Färgelanda kommun – Färgelanda Vatten AB) ska 
kommunfullmäktige godkänna införande och ändring av taxor och principer 
för taxor och andra normbeslut om införandet eller ändringen är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller om så följer av lag.  
 
Färgelanda Vatten AB har inkommit med förslag till taxor och avgifter för 
Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från 
och med 2018 -01-01. 
  
Förslaget framgår av bilaga.  
 
 
 
 
Susanne Korduner  
Kommunchef 
 
   Kristina Olsson  
   Ekonomichef 

 
 

Tjänsteutlåtande         Diarienr:  1(1)  
2017-11-22       2017/605 
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Ekonomiavdelningen 
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VA-TAXA 

för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige ______________, §___. 

Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Färgelanda Vatten AB. 

Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Färgelanda Vatten AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är 

uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 

avgifter). 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med:  

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller två bostäder 

och som är taxerad som Småhusenhet (1-2 familjer). 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas för bostadsändamål och som inte klassas som småhusfastighet. 

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller 

enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för vissa ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt. 

Exempel på byggnader som jämställs med bostadsändamål är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger Lagerlokaler 

Hantverk Småindustri 

Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas, eller som nyttjas, för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 

enligt ovan jämställs med bostadsändamål. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad, eller på fastighet, som i upplåtelsehänseende bildar 

en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som är 

avsedda för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 

standard (SS 02 10 53) som en lägenhet.  
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För byggnad, eller del av byggnad, som inte är avsedd för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 

300-tal m2 bruttoyta (BTA) enligt svensk standard (SS 02 10 53) som en lägenhet. Hela byggnaden 

eller delar av byggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd. 

Ytor där dagvatten avleds: Fastighetsytor och allmän platsmark som har behov av avledning av 

dagvatten till den allmänna va-anläggningen delas in i tre kategorier utifrån hur hårdgjord marken 

är. Huvudmannen bestämmer till vilken kategori fastigheten respektive den allmänna platsmarken 

hör och kategorierna definieras på följande sätt: 

Kategori 1: Mestadels grönyta, eller yta med hög genomsläpplighet, där endast en mindre del av 

ytan är hårdgjord. 

Kategori 2: En blandning av dels hårdgjord yta och dels grönyta eller yta med hög 

genomsläpplighet. 

Kategori 3: Mestadels hårdgjord yta, eller yta med låg genomsläpplighet där den största delen av 

ytan är hårdgjord. 

Uppdelningen av ytor i kategorier gäller för uttag av brukningsavgifter för dagvatten. 

Småhusfastigheter betalar en schablonavgift för dagvatten och deras fastighetsytor delas inte i 

kategorier enligt ovan.  

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) redovisas som 

allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 

sådan mark. 

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen 

slutar och fastighetens va-installation börjar. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

Vattenförsörjning (V) Ja Ja 

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Ja Ja 

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Ja 

 

Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg. 

4.2 Avgiftskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 

förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge, även 

innan inkoppling skett. 

Om dagvatten från fastighet (Df) avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

Denna taxa förutsätter att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 vattentjänstlagen angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 

ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda. 
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4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldigheten inträder. 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För småhusfastighet, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift 

betalas. Avgift tas ut per småhusfastighet, bostadsfastighet eller därmed jämställd, enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms. 

 PER 

LEDNING 

SAMTLIGA 

TJÄNSTER 

 En  

ledning 

Två 

ledningar 

Tre 

ledningar 

 

a) Servisavgift  
en avgift avseende framdragning 

av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 

 

24 095 kr 

(19 276 kr) 

 

 

29 200 kr 

(23 360 kr) 

 

 

34 425 kr 

(27 540 kr) 

 

 

34 425 kr 

(27 540 kr) 

 

 

 PER 
VATTENTJÄNST 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 V S Df Dg  

b) Förbindelsepunktsavgift  
en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

 

 

12 390 kr 

(9 912 kr) 

 

 

20 655 kr 

(16 524 kr) 

 

 

8 265 kr 

(6 612 kr) 

 

 

 

 

 

41 310 kr 

(33 048 kr) 

c) 
Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta 

7,25 kr 

(5,80 kr) 

12,25 kr 

(9,80 kr) 

 

 

5,00 kr 

(4,00 kr) 

24,50 kr 

(19,60 kr) 

d) 
Lägenhetsavgift  
en avgift per lägenhet 

5 245 kr 

(4 196 kr) 

8 740 kr 

(6 992 kr) 

 

 

3 500 kr 

(2 800 kr) 

17 485 kr 

(13 988 kr) 

e) Grundavgift Df utan FP* 

en grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

   

 

 

8 250 kr 

(6 600 kr) 

 

 

 

 

 

 

*Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 

5.1 e) tas ut, tas inte avgift ut för Df enligt 5.1 a) och 5.1 b) eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt för detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifterna enligt 5.1 a) 

lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 

gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoareal (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 

5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 

enligt 5.1 a), b), d) och e). 
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Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 

ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall avgifter 

enligt 5.1 a) och b) betalas. 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall avgift enligt 5.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut betald. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall avgift betalas enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, skall avgifter enligt 5.1 e) betalas. 

§ 6 

6.1 För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per annan fastighet enligt 

nedan.  

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

 PER 
LEDNING 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 En  
ledning 

Två 
ledningar 

Tre 
ledningar 

 

a) Servisavgift  
en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 

 

24 100 kr 

(19 280 kr) 

 

 

29 200 kr 

(23 360 kr) 

 

 

34 425 kr 

(27 540 kr) 

 

 

33 750 kr 

(27 000 kr) 

 

 

 PER 
VATTENTJÄNST 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 V S Df Dg VSDfDg 

b) Förbindelsepunktsavgift  

en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

 

 

12 390 kr 

(9 912 kr) 

 

 

20655 kr 

(16 524 kr) 

 

 

8 265 kr 

(6 612 kr) 

 

 

 

 

 

41 310 kr 

(33 048 kr) 

c) 
Tomtyteavgift 

en avgift per m2 tomtyta 

11,07 kr 

(8,85 kr) 

18,41 kr 

(14,73 kr) 

 

 

7,34 kr 

(5,88 kr) 

36,82 kr 

(29,46 kr) 

d) Grundavgift Df utan FP* 

en grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

   

 

 

8 250 kr 

(6 600 kr) 

 

 

 

 

 

 

*Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 

6.1 d) tas ut, tas inte avgift ut för Df enligt 6.1 a) och 6.1 b) eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt för detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, eller därmed jämställda, fördelas 

avgifterna enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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6.3 Tomtytan utgörs av fastigheternas areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, bevilja anstånd med betalning av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte nyttjas för 

verksamhet på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § i Räntelag (SFS 1975:635), nedan kallad räntelagen, 

från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 

enligt 6 § i räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter 

betalas enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall avgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara tidigare betald. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättas, skall avgift enligt 6.1 d) betalas. 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet, 

enligt nedanstående.  

  Småhusfastighet, 

Bostadsfastighet 

  

Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Grundavgift för Df, om FP för Df 
inte upprättats 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 

och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för 

Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt nedanstående.  

 

  Småhusfastighet, 
Bostadsfastighet 

  
Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*Bebyggs småhusfastighet eller bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om 

föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall avgifter enligt 5.1 

respektive 6.1 betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 
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För avgiftsändamålet Df tas avgifter ut antingen enligt 5.1 a) och b) eller 5.1 e), samt enligt 6.1 a) 

och b) eller 6.1 d). 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, skall 

avgifter enligt 5.1 respektive 6.1 betalas. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om 

servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och b) betalas en 

etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses 

täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning 

av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

anläggningsavgift. Avgift tas ut enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

Avgift per m2 för anordnande av dagvattenbortledning för:   

Väghållare 66,25 kr (53,00 kr) 

Övriga 18,56 kr (14,85 kr) 

 

§ 10 

Vid beloppsavrundning tillämpas Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskild antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren om avgiftens storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

12.2 Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i fakturan, skall dröjsmålsränta betalas 

enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 

en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 

fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 

godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som 

förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 

ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften 

betalas eller ränta skall betalas enligt 12.2. 
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12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande inträtt utan att bygglov krävts eller meddelats – till 

exempel ökning av tomtyta eller tillkommande byggnad vilken kan räknas som tillkommande 

lägenhet. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 

12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 

skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 

kostnader för detta. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl att bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 

den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall brukningsavgift betalas. Avgift tas ut enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

FASTA AVGIFTER     

a) Fast avgift* Mätarstorlek Avgift per V S 
 

TOTALT 

 Småhusfastigheter Qn2,5x1 år 
890 kr 

(712 kr) 
1 100 kr 
(880 kr) 

1 990 kr 
(1 592 kr) 

 Övriga fastigheter Qn2,5x1 år 
1 410 kr 

(1 128 kr) 
1 725 kr 

(1 380 kr) 
3 135 kr 

(2 508 kr) 

  Qn2,5x2 år 
3 410 kr 

(2 728 kr) 
4 160 kr 

(3 328 kr) 
7 570 kr 

(6 056 kr) 

  Qn2,5x3 år 
7 950 kr 

(6 360 kr) 
9 720 kr 

(7 776 kr) 
17 670 kr 

(14 136 kr) 

  Qn2,5x4 år 
13 190 kr 

(10 552 kr) 
16 135 kr 

(12 908 kr) 
29 325 kr 

(23 460 kr) 

  Qn6x1 år 
4 280 kr 

(3 424 kr) 
5 240 kr 

(4 192 kr) 
9 520 kr 

(7 616 kr) 

  Qn6x2 år 
17 570 kr 

(14 056 kr) 
21 470 kr 

(17 176 kr) 
39 040 kr 

(31 232 kr) 

  Qn6x3 år 
27 185 kr 

(21 748 kr) 
33 220 kr 

(26 576 kr) 
60 405 kr 

(48 324 kr) 

  Qn6x4 år 
42 040 kr 

(33 632 kr) 
51 380 kr 

(41 104 kr) 
93 420 kr 

(74 736 kr) 

  Qn10x1 år 
11 455 kr 
(9 164 kr) 

13 995 kr 
(11 196 kr) 

25 450 kr 
(20 360 kr) 

  Qn10x2 år 
27 180 kr 

(21 744 kr) 
33 225 kr 

(26 580 kr) 
60 405 kr 

(48 324 kr) 

  Qn10x3 år 
57 775 kr 

(46 220 kr) 
70 610 kr 

(56 488 kr) 
128385 kr 

(102 708 kr) 

  Qn10x4 år 
80 500 kr 

(64 400 kr) 
98 375 kr 

(78 700 kr) 
178 875 kr 

(143 100 kr) 

  Qn15x1 år 
13 105 kr 

(10 484 kr) 
16 025 kr 

(12 820 kr) 
29 130 kr 

(23 304 kr) 

 

b) Dagvattenavgift Kategori# Avgift per Df Dg TOTALT 

 
Småhusfastigheter Småhus år 

915 kr 
(732 kr) 

95 kr 
(76 kr) 

1010 kr 
(808 kr) 

 
Övriga fastigheter Kategori 1 m2/år 

0,77 kr 
(0,61 kr) 

0,10 kr 
(0,08 kr) 

0,87 kr 
(0,69 kr) 

 
 Kategori 2 m2/år 

1,33 kr 
(1,06 kr) 

0,15 kr 
(0,12 kr) 

1,48 kr 
(1,18 kr) 

 
 Kategori 3 m2/år 

1,68 kr 
(1,35 kr) 

0,20 kr 
(0,16 kr) 

1,89 kr 
(1,51 kr) 

 
Allmän platsmark Kategori 1 m2/år  

0,82 kr 
(0,65 kr) 

0,82 kr 
(0,65 kr) 

 
 Kategori 2 m2/år  

1,33 kr 
(1,06 kr) 

1,33 kr 
(1,06 kr) 

 
 Kategori 3 m2/år  

2,09 kr 
(1,67 kr) 

2,09 kr 
(1,67 kr) 

RÖRLIGA AVGIFTER     
 

c) Förbrukning Avgift per V S TOTALT 

 
Uppmätt/beräknad mängd m3 

18,76 kr 
(15,01 kr) 

22,85 kr 
(18,28 kr) 

41,61 kr 
(33,29 kr) 

 

*Den fasta avgiften baseras på mätarens nominella kapacitet.  

#För definition av 14.1 b) Kategori 1-3, samt Småhus, se § 3. 
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Huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov, där 

hänsyn tas till behovet av hushållsvatten. 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 

betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. För fastigheter som inte är avgiftsskyldiga 

för vatten gör huvudmannen en bedömning av vilken mätarstorlek som motsvarar fastighetens 

behov av vatten för hushållsbruk. Fastighetsägaren får sedan betala spillvattendelen av avgiften för 

den mätare som bedöms motsvara behovet av hushållsvatten. 

Fastighetens förbrukning bestäms enligt reglerna i 14.3, dock tas bara spillvattendelen av den 

rörliga avgiften ut. 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levererats till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförsörjningen tillsvidare inte skall fastställas 

genom mätning, tas rörlig avgift ut för småhusfastighet och bostadsfastighet enligt 14.1 c) efter 

antagen förbrukning om 60 m3 per år och folkbokförd person, dock högst 200 m3 per år och 

lägenhet. För småhusfastighet och bostadsfastighet där ingen är folkbokförd tas avgift ut efter en 

antagen förbrukning om 60 m3 per år och lägenhet. Fast avgift debiteras i nivå med den 

mätarstorlek som motsvarar fastighetens behov av vatten. 

För övriga fastigheter där vattenförsörjningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas 

rörlig avgift ut enligt 14.1 c) enligt överenskommelse i avtal. Fast avgift debiteras i nivå med den 

mätarstorlek som motsvarar fastighetens behov av vatten. 

14.4 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 c) betalas efter antagen förbrukning 

om 30 m3 per lägenhet enligt § 3. Fast avgift debiteras i nivå med den mätarstorlek som motsvarar 

fastighetens behov av vatten. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall fast avgift enligt 14.1 a) betalas. 

Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannan undersöka 

mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 

enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 

miljödomstol eller annan instans bestämd av Riksdagen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren blivit godkänd, skall 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 

framgår av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o dyl.), skall avgift betalas för motsvarande spillvattenandel enligt 14.1 c). 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

brukningsavgift enligt 14.1 b). 
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§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 

avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp 

betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas avgift motsvarande 

mätaravgift för småhus enligt 14.1 a) och dagvattenavgift enligt 14.1 b). Alla andra obebyggda 

fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift motsvarande mätarstorlek Qn2,5x1 

enligt 14.1 a) och dagvattenavgift enligt 14.1 b).  

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 a) och 

b) betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 

Bebyggs småhusfastighet tillkommer avgift enligt 14.1 c).  

Bebyggs bostadsfastighet eller annan fastighet skall avgifter enligt 14.1 a), b) och c) betalas, där 

storleken på mätaren eller mätarkombinationen bestäms av huvudmannen efter fastighetens behov 

av vatten för hushållsbruk och där dagvattenavgiften bestäms utifrån fastighetens hårdgjordhet. 

§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln stängts av eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen skall avgift för detta betalas. Avgift tas ut enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

Avgift per åtgärd och tillfälle*:   

Nedtagning av vattenmätare 700 kr (560 kr) 

Uppsättning av vattenmätare 700 kr (560 kr) 

Avstängning av vattentillförsel på fastighetsägares begäran 700 kr (560 kr) 

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning 1 400 kr (1 120 kr) 

Påsläpp av vattentillförsel 700 kr (560 kr) 

Montering av strypbricka 1 400 kr (1 120 kr) 

Demontering av strypbricka 700 kr (560 kr) 

Undersökning av vattenmätare 1 431 kr (1 145 kr) 

Länsning av vattenmätarbrunn 700 kr (560 kr) 

Förgävesbesök 875 kr (700 kr) 

 

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel vid utebliven betalning utförs 

endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

lagen om allmänna vattentjänster avgifter tas ut enligt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-18 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a) och b) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 

beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 

förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på faktura, skall dröjsmålsräntas betalas på 

obetalt belopp enligt 6 § i räntelagen från den dag betalningen skulle skett. Övriga avgifter på 

grund av utebliven betalning kan tillkomma enligt Inkassolag (1974:182). 

Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.  

Om självavläsning inte har skett och huvudmannen har skäl att tro att den preliminära 

förbrukningen understiger verklig förbrukning har huvudmannen rätt att öka den preliminära 

årsförbrukningen till att motsvara förbrukningen enligt bestämmelse i § 17 tills avläsning sker och 

verklig förbrukning kan debiteras.  

I samband med fastighetsöverlåtelse skall fastighetsägare skriftligen meddela mätarställning samt 

övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen.  

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 

på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Vid beloppsavrundning tillämpas Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.6 samt § 16, 

som är baserade på uppmätning, eller uppskattad förbrukning, hos fastighetsägare, skall därvid 

tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 

den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

***** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas hos Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 

53 § vattentjänstlagen. 
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KLU § 242  Dnr 2017/181 
Handlingsplan – heltid som norm 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
 SKL och Kommunal har i avtal 2016 träffat överenskommelse om heltid som norm. Ett 
nationellt projekt startade i februari 2017 med målet att den 31 maj 2021 ska alla kommunal- 
och landstingsanställda arbeta heltid.  
 
Det lokala projektet i Färgelanda kommun följer samma tidplan, med början i äldreomsorgen 
2018.  
 
Heltid som norm innebär att alla anställda i Färgelanda kommun arbetar heltid med undantag för 
lagstadgade ledigheter och andra orsaker som arbetsgivaren bedömer skäliga.  
Motivet till heltid som norm är:  
• Alla har rätt till heltidslön  
• Lönen påverkar socialförsäkringen  
• Lönen påverkar pensionen som baseras på livsinkomsten  
• Kommunens kompetensbehov  
• Ökad efterfrågan på offentlig service  
• En viktig jämställdhetsfråga  
 
 
 
 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handlingsplan – heltid som norm i Färgelanda kommun 

Ändamålsenlig och långsiktig! 

Aktiviteter och åtgärder vid införande av heltid som norm i Färgelanda kommun. 

Syfte 

Färgelanda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, utvecklas och vill 
stanna kvar. Att erbjuda heltidsanställningar är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare. Med den 
allt större rörligheten på arbetsmarknaden underlättas kommunens kompetensförsörjning om heltid 
är norm. Det är oerhört väsentligt att kunna intressera ungdomarna för kommunala yrken. Frågan 
om heltid är också en viktig jämställdhetsfråga. Deltid innebär lägre lön och medför lägre pension. 

Utgångspunkter 

 Flexibiliteten i verksamheternas bemanning och arbetssätt ska öka.  
 Den utökade bemanningen till följd av rätten till heltid ska matchas mot 

verksamheternas behov.  
 Bemanning med timvikarier, mertid och övertid ska minska.  
 Införandeprojektet ska medföra verksamhets- och metodutveckling med syfte att höja 

verksamheternas kvalitet och förbättra bemannings- och schemaläggningsprocesserna.  
 Reformen ska bli kostnadsneutral på lång sikt 

Nulägesanalys  

Statistik 2016 Kommunen Sektor Omsorg 

     
     Tillsvidareanställda månadslön 454 170 
Visstidsanställda månadslön 69 0 
Visstidsanställda timlön 107 54 

     
 

Antal  Andel Antal  Andel 
Heltidsanställda 355 67,9% 74 41,3% 
Deltidsanställda 75-99% 126 24,1% 90 50,3% 
Deltidsanställda 1-74% 42 8,0% 15 8,4% 
Heltidsarbetande 303 61,8% 61 37,7% 
Deltidsarbetande 75-99% 139 28,4% 85 52,5% 
Deltidsarbetande 1-74% 48 9,8% 16 9,9% 

     Fyllnads- och övertid Timmar Kronor Timmar Kronor 
Fyllnadstid 10 140 1 264 394 7 610 948 485 
Övertid 5 586 1 453 527 3 538 1 004 521 
Fyllnads- och övertid totalt 15 726 2 717 921 11 148 1 953 006 

     Timavlönade 108 156 14 709 283 66 694 8 670 191 

     Kostnad heltid 
 

10 171 704 
 

6 074 832 

     Rekryteringsbehov 2014 2015 2016 
(nya tillsvidareanställda) 37 51 93 



    Rekryteringsbehov 2018-2021 Pensionsavgångar samt prognos övrig personalomsättning 
Undersköterskor 14 

  Barnskötare 8 
  Lokalvårdare 5 
  Kockar 4 
  

 
31 

   

Organisation och bemanning 

 Hur organisera arbetet för att åstadkomma en jämnare arbetsbelastning? 
 Behöver arbetet med bemanning utvecklas när fler ska arbeta heltid? 
 Bemanning över verksamhets- och enhetsgränser? Hur ska det gå till? Gemensam 

bemanningsfunktion? Kombinationstjänster? 
 Bemanning vid frånvaro. Organisation och samordning på annat sätt än idag? Gemensam 

bemanningsfunktion?  

Arbetstider och arbetsmiljö 

 Samordning mellan införande av heltid och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 Scheman som både tillgodoser verksamhetens behov och vara hälsosamma för medarbetarna.  
 Sammanhållen arbetstid. Strategi för att undvika delade turer. Hur tänker vi? 

Delaktighet 

 Vilka är berörda? Chefer och medarbetare i verksamheter som idag har många deltider. 
Äldre- och handikappomsorg, barnomsorg, kost och lokalvård. 

 Hur säkerställer vi att den information och utbildning de behöver? Plan måste till! 
 Utbildning till usk på betald arbetstid? Hur många timmar/vecka? Behöver vi avtal med vux? 
 Forum för att säkerställa delaktighet? Info-möten, APT-kit. Alfresco? E-postadress? 

Beslut och avtal 

Kommunstyrelsen har 2017 fattat beslutet att heltid skall vara norm i Färgelanda kommun. 

Avtal om heltid – avvikelse från AB? Kanske så småningom, beroende på hur vi vill organisera oss och 
om arbetstider och övriga anställningsförhållandena som regleras i AB inte är ändamålsenliga. 

Tid- och aktivitetsplan 2018-2021 

2018 

Information och utbildning i schema/bemanning för chefer i omsorgen. Delprojekt? 

Medvind arbetstid ska användas mer effektivt för att skapa scheman som svarar mot verksamhetens 
behov och en jämnare arbetsbelastning för medarbetarna. 

Successivt införande av heltidsanställningar inom Sektor Omsorg. (Erbjudande till befintlig personal 

Löpande uppföljning. 

 

2019 



Fr o m xx-xx-2019 ska alla nyanställningar vara på heltid. 

Information och utbildning i schema/bemanning till chefer inom barnomsorg m fl berörda 
verksamheter. 

Successivt införande av heltidanställningar inom sektor Barn- och utbildning. 

Löpande uppföljning 

2020 

Successivt införande av heltidsanställningar inom sektor samhällsutveckling 

Löpande uppföljning. 

2021 

Uppföljning och utvärdering av projektet och införandet. Vad har varit bra? Vad hade vi kunnat göra 
bättre? Ev omtag vid behov. 

 

 

Mål 

År 2021 ska alla nyanställningar vara på heltid och så många som möjligt med befintliga anställningar 
ska arbeta heltid. 
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KLU § 248   Dnr 2017/611 
Beslut efter tillsyn av Stigens Friskola, förskola i Färgelanda kommun 
 
Ledningsutskottets förslag 

 
Kommunstyrelsens beslutar att avsluta tillsynen av Stigens förskola. Det har vid tillsynen 
inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de områden 
som granskats. 

 
Ärendebeskrivning: 

 
Den fristående förskolan står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar och ta del 
av de handlingar som behövs för tillsynen. Den som ansvarar för den fristående förskolan är 
även skyldig att på uppmaning av kommunen göra sammanställningar som behövs för 
tillsynen. Kommunen ska även, inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den 
fristående förskolan. Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt 
tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna i 6 kapitlet (åtgärder mot kränkande 
behandling) i skollagen följs av den fristående förskolan.  
 
Färgelanda kommun har anlitat Uddevalla kommun tillsynsenhet för tillsynen. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-11-14. 

 
 
 

Skickas till kommunstyrelsen 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Stigens friskola 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
2017-11-14 

Diarienr 
2017/611 

1 

 

Barn och utbildning 
Barn- och utbildningschef 
Helena H Kronberg 
0528-56 7102 
helena.kronberg@fargelanda.se  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Beslut efter tillsyn av Stigens Friskola, förskola i Färgelanda kommun 
 
Beslutsförslag 
 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller 
författningarnas krav inom de områden som granskats. Färgelanda kommun 
avslutar med detta tillsynen av Stigens förskola. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
Färgelanda kommun beställde tillsyn av kommunens fristående förskolor av 
Uddevalla kommuns tillsynsenhet. Stigens förskola besöktes av tillsynsenheten  
den 3 oktober 2017. 
 
Fakta om förskolan 
 
Stigens friskola AB, med organisationsnummer 556855-9917, är en fristående 
förskola som också omfattar förskoleklass, grundskola åk 1-6 och fritidshem. 
Styrelsen består av nio personer med olika uppdrag utifrån kompetensområden. 
Förskolechef/rektor samt förskollärare (förskolechefens ”högra hand”) ingår i 
ledningsgruppen tillsammans med styrelsen.  
 
Förskolan består av en avdelning med 16 barn mellan ett och fem år. Sex barn har 
annat modersmål än svenska.  
 
Förutom förskolechef (30 %) har förskolan 3,0 tjänster fördelade på två 
förskollärare (varav en har uppsats kvar) och en socialpedagog (vikarie för 
barnskötare). Dessutom finns övrig personal som arbetar både i förskola och i 
skola. Flexibilitet finns, utifrån behov, avseende fördelning av resurser mellan 
skola och förskola.  
 
Lokalerna är belägna i samma hus som skolan och vissa utrymmen samutnyttjas. 
Två större rum som kan indelas utifrån vilken aktivitet som bedrivs för stunden. 
Ett mindre rum används till vila samt att det finns tillgång till ett mindre kök som 
används till mindre samlingar samt bakning och liknande. Utemiljön har en stor 
utegård med gott om material för rörelse. I direkt anslutning finns ”lilla skogen”.   
 
All mat lagas från grunden. Köper närproducerat när det är ekonomiskt 
försvarbart. Har tillgång till skolans elevhälsoteam.   
Bedömning 
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Tillsynen visar att utbildningen vid Stigens friskola uppfyller författningarnas 
krav avseende:  

• Styrning och ledning 
• Planering och genomförande av utbildningen 
• Samarbete med hemmen  

 
Huvudmannen har säkerställt att det finns förutsättningar för verksamheten att 
stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Helhetssyn på barnet och barnets behov är utgångspunkt för utformning av 
verksamheten där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.  
 
Utveckling av utbildningen  
Tillsynen visar att huvudmannen arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att 
utveckla och förbättra utbildningen i förskolan inom väsentliga områden genom 
att: 

• Styra och leda kvalitetsarbetet 
• Dokumentera kvalitetsarbetet 
• Följa upp resultat och måluppfyllelse 
• Analysera och bedöma utvecklingsbehoven  
• Planera och genomföra utbildningen 
• Ha rutiner för klagomål  

 
Rutiner och former finns för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas och 
dokumenteras. 
 
Huvudmannen har genomfört utvärderingar avseende förskolans verksamhet inom 
särskilt identifierade områden och sammanställt resultat för verksamheten som 
visar hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildnigen påverkat 
måluppfyllelsen. 
 
Analys och bedömning av utvecklingsbehov inför 2017/2018 har utmynnat i 
följande prioriterade förbättringsområden: 

Vistelsemiljön för barnen  
- Samsyn kring förhållningssättet gentemot barngruppen  
Normer och värden  
- Revidera framtagna strukturer avseende barnens trygghet och se till att de 

förankras hos samtlig personal  
- Tillsammans med vårdnadshavare hjälpa barnen med förhållningssätt på 

sociala medier och internet 
Utveckling och lärande 
- Hitta former för att utvärdera vad barnen lärt sig.  
- Öka den digitala användningen i verksamheten.   
Barns inflytande  
- Få barnen att bli mer rädda om förskolans material och leksaker.  
Förskola och hem  
- Öka svarsfrekvensen på föräldraenkäterna.  
Uppföljning, utvärdering och utveckling  
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- Arbetet med reflektionsprotokollet behöver befästas ytterligare för att på 
ett konkret sätt utgöra ett underlag för utvärdering.  

 
Sammanfattande bedömning 
 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller 
författningarnas krav inom de områden som granskats. 
 
 
 
Susanne Korduner 
Kommunchef 

Helena K Kronberg 
Barn- och utbildningschef 

 
Beslutet skickas till 
Stigens friskola 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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KLU § 249   Dnr 2017/611 
Beslut efter tillsyn av Järbo Friskola, förskola i Färgelanda kommun 
 

 
Ledningsutskottets förslag 

 
Kommunstyrelsens beslutar att avsluta tillsynen av Järbo förskola. Det har vid tillsynen inte 
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som 
granskats. 

 
Ärendebeskrivning: 

 
Den fristående förskolan står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar och ta del 
av de handlingar som behövs för tillsynen. Den som ansvarar för den fristående förskolan är 
även skyldig att på uppmaning av kommunen göra sammanställningar som behövs för 
tillsynen. Kommunen ska även, inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den 
fristående förskolan. Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt 
tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna i 6 kapitlet (åtgärder mot kränkande 
behandling) i skollagen följs av den fristående förskolan.  
 
Färgelanda kommun har anlitat Uddevalla kommun tillsynsenhet för tillsynen. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-11-14. 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
 

 
Beslutet skickas till 
Järbo friskola 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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Barn och utbildning 
Barn- och utbildningschef 
Helena H Kronberg 
0528-56 7102 
helena.kronberg@fargelanda.se  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Beslut efter tillsyn av Järbo Friskola, förskola i Färgelanda kommun 
 
Beslutsförslag 
 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller 
författningarnas krav inom de områden som granskats. Färgelanda kommun 
avslutar med detta tillsynen av Järbo förskola. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
Färgelanda kommun beställde tillsyn av kommunens fristående förskolor av 
Uddevalla kommuns tillsynsenhet. Järbo förskola besöktes av tillsynsenheten  
den 3 oktober 2017. 
 
Fakta om förskolan 
 
Järbo friskola, ideell förening med organisationsnummer 802447-8847, är en 
fristående förskola som också omfattar förskoleklass, grundskola åk 1-6 och 
fritidshem. Styrelsen består av sju ledamöter, både föräldrar och utomstående, 
med olika ansvarsområden utifrån kompetens. Styrelsen har möte var tredje-fjärde 
vecka efter skolans/förskolans arbetsplatsträff. Förskolechef/rektor deltar på 
styrelsemötet första timmen.  
 
Förskolan består av en avdelning med 19 barn organiserade i två grupper  
1-3 år samt 4-5 år. Inga barn har annat modersmål än svenska. Ett barn har 
särskilda behov (från annan kommun). Barnet har assistent som stöd. Två ”15-
timmarsbarn” finns i gruppen på grund av föräldraledighet. Som ett led i barnens 
övergång till förskoleklass deltar femåringarna i F-klass en heldag och tre 
eftemiddagar i veckan.  
 
Förutom förskolechef (20 %) har förskolan 3,6 tjänster fördelade på:  
0,6 förskollärare (två personer som också arbetar i skolan), 3,0 barnskötare 
(fördelat på fyra personer) samt 1,0 övrig personal (fyra personer som också 
arbetar i skolan).   
 
Lokalerna är belägna i samma hus som skolan och består av fem rum som är 
nyrenoverade sedan 2015 och anpassade för förskoleverksamhet. Gemensamma 
lokaler med skolan finns också. Utemiljön har gott om utrymme och material för 
rörelse samt att skog finns i direkt anslutning.  
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All mat lagas från grunden med närproducerad mat när det är möjligt. Elevhälsa 
finns på skolan som även förskolan har tillgång till.    
 
Tillsynen visar att utbildningen vid Järbo friskola uppfyller författningarnas krav 
avseende:  

• Styrning och ledning 
• Planering och genomförande av utbildningen 
• Samarbete med hemmen  

 
Huvudmannen har säkerställt att det finns förutsättningar för verksamheten att 
stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Helhetssyn på barnet och barnets behov är utgångspunkt för utformning av 
verksamheten där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.  
 
Bedömning 
 
Tillsynen visar att huvudmannen arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att 
utveckla och förbättra utbildningen i förskolan inom väsentliga områden genom 
att: 

• Styra och leda kvalitetsarbetet 
• Dokumentera kvalitetsarbetet 
• Följa upp resultat och måluppfyllelse 
• Analysera och bedöma utvecklingsbehoven  
• Planera och genomföra utbildningen 
• Ha rutiner för klagomål  

 
Rutiner och former finns för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas och 
dokumenteras. 
 
Huvudmannen har genomfört utvärderingar avseende förskolans verksamhet inom 
särskilt identifierade områden och sammanställt resultat för verksamheten som 
visar hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen påverkat 
måluppfyllelsen. 
 
Analys och bedömning av utvecklingsbehov inför 2017/2018 har utmynnat i 
följande förbättringsåtgärder:  
 
Normer och värden 
- Fortsätta utveckla värdegrundsarbetet  
- Stimulera barnens samspel och konflikthanteringsförmåga  
Utveckling och lärande  
- Utveckla intresset för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner  
- Utveckla intresset för bilder, texter och olika medier samt förmågan att 

använda sig av, tolka och samtala om dessa  
 
 
Barns inflytande  
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- Utveckla barnens förmåga att förstå och att handla efter demokratiska 
principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande  

Förskola och hem  
- Utveckla inskolningsrutinerna och se till att varje barn tillsammans med sina 

föräldrar får en god introduktion i förskolan  
Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshem  
- Utveckla samarbetsformerna som syftar till att förbereda barnen och deras 

vårdnadshavare inför övergången från förskolan till förskoleklassen, skolan 
och fritidshemmet  

Uppföljning, utvärdering och utveckling 
- Utveckla arbetsmetoderna för att följa upp, dokumentera och analysera 

barnens utveckling och lärande  
 
Analys och bedömning av utvecklingsbehov inför 2017/2018 har utmynnat i 
följande prioriterade mål i förskolan:  
 
Utveckling och lärande  
- Förskolans personal ska tillsammans med förskolechefen kritiskt granska och 

analysera nuvarande dokumentationsmallar.  
Värdegrunden  
- Utveckla värdegrundsarbetet genom att arbeta med temat vänskap tillsammans 

med förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet vid varje terminsstart. 
Förskolan ska även arbeta förebyggande med konflikthanteringsstrategier.  

Naturvetenskap och teknik  
- Utveckla arbetet med naturvetenskap och teknik för att öka barnens förståelse 

för naturvetenskap och samband i naturen, liksom kunnandet om växter, djur 
samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Utveckla barnens 
förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 
naturvetenskap.  

  
Sammanfattande bedömning 
 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller 
författningarnas krav inom de områden som granskats. 
 
 
 
 
Susanne Korduner 
Kommunchef 

Helena K Kronberg 
Barn- och utbildningschef 

 
Beslutet skickas till 
Järbo friskola 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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KLU § 250  Dnr 2017/611 
Beslut efter tillsyn Barnens lek och lär, pedagogisk omsorg i Färgelanda kommun 

 
Ledningsutskottets förslag 

 
Kommunstyrelsens beslutar att avsluta tillsynen av Barnens lek och lär, pedagogisk omsorg i 
Färgelanda kommun. Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att verksamheten 
uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. 

 
Ärendebeskrivning: 

 
Den fristående förskolan står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar och ta del 
av de handlingar som behövs för tillsynen. Den som ansvarar för den fristående förskolan är 
även skyldig att på uppmaning av kommunen göra sammanställningar som behövs för 
tillsynen. Kommunen ska även, inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den 
fristående förskolan. Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt 
tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna i 6 kapitlet (åtgärder mot kränkande 
behandling) i skollagen följs av den fristående förskolan.  
 
Färgelanda kommun har anlitat Uddevalla kommun tillsynsenhet för tillsynen. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-11-14. 

 
 
 
 

Skickas till kommunstyrelsen 
 

 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Barnens lek och lär, pedagogisk omsorg 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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Barn och utbildning 
Barn- och utbildningschef 
Helena H Kronberg 
0528-56 7102 
helena.kronberg@fargelanda.se  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Beslut efter tillsyn av Barnens lek och lär, pedagogisk omsorg i 
Färgelanda kommun 
 
Beslutsförslag 
 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Barnens lek och lär uppfyller 
författningarnas krav inom de områden som granskats. Färgelanda kommun 
avslutar med detta tillsynen av Barnens lek och lär, pedagogisk omsorg. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
Färgelanda kommun beställde tillsyn av kommunens fristående pedagogiska 
omsorg av Uddevalla kommuns tillsynsenhet. Barnens lek och lär besöktes av 
tillsynsenheten den 3 oktober 2017. 
 
Fakta om den pedagogiska omsorgen 
 
Barnens lek och lär, med organisationsnummer 690818-xxxx, är en enskild 
pedagogisk omsorg som bedriver verksamhet i det egna hemmet beläget i 
Håvesten i Färgelanda kommun. Huvudmannen är utbildad barnskötare och har  
20 års erfarenhet från såväl förskolor som pedagogisk omsorg. Huvudmannen har 
också en anställd barnskötare med barnskötarutbildning.  
 
Cirka tolv barn i åldrarna 1-5 år är inskrivna i den pedagogiska omsorgen. I den 
dagliga verksamheten är oftast antalet barn mellan sex och nio år. Barnen delas in 
i grupper anpassade utifrån mognad och aktiviteter. Två barn har annat modersmål 
än svenska samt två barn har 15-timmars vistelsetid på grund av föräldraledighet.  
 
Lokalerna är väl anpassade för pedagogisk verksamhet. Utomhusaktiviteter sker 
bland annat i den egna trädgården som också är väl anpassad.  
 
Den pedagogiska omsorgen har stort fokus på djur och natur. Huvudmannen äger 
ett antal olika djur som också är en del i verksamheten.   
 
Bedömning 
 
Tillsynen visar att den pedagogiska omsorgen hos Barnens lek och lär uppfyller 
författningarnas krav avseende:  

• Övergripande krav på verksamheten  
• Utveckling och lärande  
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• Särskilt stöd  
• Lokaler 
• Barngruppens sammansättning och storlek  
• Personal  

 
Huvudmannen har säkerställt att det finns förutsättningar för verksamheten att 
stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt är 
utformat så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.  
 
Utveckling av den pedagogiska omsorgen  
Tillsynen visar att den pedagogiska omsorgen hos Barnens lek och lär uppfyller 
författningarnas krav avseende: 

• Uppföljning och utvärdering  
• Klagomål  

 
Rutiner och former finns för hur uppföljning och utvärdering ska bedrivas och 
dokumenteras. Huvudmannen kartlägger verksamhetens förutsättningar och 
genomförande systematiskt och kontinuerligt samt analyserar kvaliteten och 
bedömer verksamhetens utvecklingsbehov. I dialog med personal planeras och 
beslutas vilka områden som behöver utvecklas för att stimulera barnens 
utveckling och lärande samt att huvudmannen tillsammans med personal följer 
upp formerna för barnens delaktighet och medverkan.  
 
Inför 2017/2018 prioriteras: 

• Barnens inflytande och delaktighet  
• Nya aktiviteter i skogen  
• Införa skapande av dockor och teater för barnen  
• Få barnen att bli bättre på att plocka undan leksaker med hjälp av bilder på 

avsedda platser  
• Fortsätta utveckla former för barnens intresse och lust tll den fria leken  

  
Sammanfattande bedömning 
 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att den pedagogiska omsorgen 
uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.   
 
 
 
Susanne Korduner 
Kommunchef 

Helena K Kronberg 
Barn- och utbildningschef 

 
Beslutet skickas till 
Barnens lek och lär 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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KLU § 254  Dnr 2017-545 
Försäljning av mark till Högsäters GF 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Tångelanda 2:5 samt delar av Solberg 1:173 för ett 
markpris på 0.04 kr per kvadratmeter till Högsäters GF.  
 
Köparens skall betala samtliga kostnader i samband med köpet såsom eventuella kostnader för 
vatten- och avlopp, förrättningskostnader, lagfartskostnader och övriga kostnader som hör 
samman med köpet. 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner försäljning 
enligt ovan delegera till Patrick D´Imporzano, sektorchef Samhällsutveckling att godkänna 
erforderliga köpehandlingar samt bemyndiga honom att underteckna dessa. 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Carlsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
Högsäters GF har inkommit  med en förfrågan om att få köpa kommunens fastighet Tångelanda 
2:5 samt delar av Solberg 1:173 i Högsäter.  
 
Det aktuella området ligger utanför planlagt område och delar av området utpekas i 
översiktsplanen som område för fritidsanläggning/park och en del utpekas som framtida område 
för verksamheter.  
 
Ledningsutskottet har  2017-10-23 för sin del ställt sig positiv till en försäljning till Högsäters 
GF och då även av området som i översiktsplanen anges för framtida verksamheter.  
 
Det föreslagna markpriset bygger på en jämförelse med kommunens försäljningspris för ett 
område vid Högalid i Färgelanda 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Samhällsutveckling (mark och exploatering) tjänsteskrivelse 2017-11-15. 
 
Mark och exploateringschefen informerar. 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
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Mark-och exploatering 

Mark-och exploateringschef 

Maria Wagerland 

0528-567163 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

Försäljning av mark till Högsäter GF  

 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

sälja Tångelanda 2:5 samt delar av Solberg 1:173 för ett markpris på 0.04 kr per 

kvadratmeter till Högsäters GF. Området är ungefärligt markerat på kartbilaga 4. 

 

Köparens skall betala samtliga kostnader i samband med köpet såsom eventuella 

kostnader för vatten- och avlopp, förrättningskostnader, lagfartskostnader och övriga 

kostnader som hör samman med köpet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner försäljning enligt ovan 

delegera till Patrick D´Imporzano, sektorchef Samhällsutveckling att godkänna 

erforderliga köpehandlingar samt bemyndiga honom att underteckna dessa. 

 

 

Ärendebeskrivning: 

 

Högsäters GF har inkommit  med en förfrågan om att få köpa kommunens fastighet 

Tångelanda 2:5 samt delar av Solberg 1:173 i Högsäter enligt bilagd skrivelse samt 

kartbilagor, bilaga 1. 

 

På delar av området finns ett nyttjanderättsavtal upprättat 1992-06-05 mellan 

Färgelanda kommun och Högsäters GF, enligt bilaga 2. 

 

Det aktuella området ligger utanför planlagt område och delar av området utpekas i 

översiktsplanen som område för fritidsanläggning/park och en del utpekas som 

framtida område för verksamheter.  

Området för framtida verksamheter är markerat på bilaga 3.  

Ledningsutskottet ställde sig för sin del positiv till en försäljning till Högsäters GF 

vid sammanträde 2017-10-23 och då även av området som i översiktsplanen anges 

för framtida verksamheter.  
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Priset ska enligt dem baseras på det markpris som Färgelanda IF betalade för den 

mark som kommunen tidigare sålde på Högalid i Färgelanda till föreningen enligt 

undertecknat köpeavtal 2015-10-12, se bilaga 5. 

 

Om möjligt skall ska jämförelse göras med olika funktionstyper ( t ex parkering vid 

Högalid och parkering vid Högsäter. 

Köparen skall betala samtliga kostnader i samband med köpet såsom eventuella 

kostnader för vatten- och avlopp, förrättningskostnader, lagfartskostnader och övriga 

kostnader som hör samman med köpet. 

 

Med anledning av ovanstående beräknas ett ungefärligt markpris enligt nedan: 

 

Vid tidigare försäljning till Färgelanda Idrottsförening såldes fastigheten Dyrtorp 

1:49. Arealen var ca 25 400 kvm och priset för marken 1000 kr.  

 

Detta ger ett kvadratmeterpris på ca 0.04 kr/kvm. 

 

Det område som Högsäters GF önskar förvärva består av fastigheten Tångelanda 2:5 

som har en areal på totalt 98 863 kvm samt del av Solberg 1:173 som beräknas till ca 

8 800 kvm. Den totala arealen blir ca 107 663 kvm vilket skulle resultera i ett totalt 

pris för marken på ca 4300 kr om lantmäterimyndigheten bedömer att avstyckning 

kan ske enligt önskemål. 

 

Nedan görs en jämförelse mellan funktionsytor och viss övrig jämförelse. 

 

Dyrtorp 1:49   

 

Området i Färgelanda som såldes till Färgelanda IF 2015-10-12. 

 

Området pekas till största delen ut som framtida område för fritidsanläggning/park i 

översiktsplanen. Området är inte planlagt.  Området består av gräsytor för idrott och 

en mindre del på ca 7 % av ytan består av ett område som används till parkering. 

 

 

Tångelanda 2:5, del av Solberg 1:173 

   

Det område i Högsäter som Högsäters GF önskar köpa. 

 

Del av området pekas ut som område för verksamheter i Översiktsplanen. Detta 

område utgör ca 7 % av den totala arealen. 

Övriga delar anges i översiktsplanen som område för fritidsanläggning/park.  

Område som används för parkering 

utgör ca 6 %.  

 

Området är inte planlagt.  

 



  

2017-11-15 

Diarienr 

  

3 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning: 

 

Vid en grov jämförelse har de båda områdena liknande förutsättningar förutom att  

området i Högsäter till viss del planeras för framtida verksamheter. 

  

Båda områdena består till största delen av yta för idrottsändamål och ungefär lika 

stor del på båda områdena utgörs av en grusyta för parkering. 

 

 

 

 

 

Susanne Korduner 

Kommunchef 

 

 

Patrick D´Imporzano 

Sektorchef samhällsutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Högsäters GF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1: Skrivelse från Högsäters GF 

Bilaga 2: Nyttjanderättsavtal 

Bilaga 3: Område utpekat för framtida verksamheter 

Bilaga 4: Aktuellt område för försäljning 

Bilaga 5: Köpeavtal Färgelanda If 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
KLU § 255  Dnr 2016 -748 
Svar på motion om iordningsställande av sammanträdesrum i kommunhuset 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyn till pågående utredning avslå motionen 
 
Yrkanden 
 
Linda Jansson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Linda Jansson (M) och Per Krokström (M) har i en motion framfört följande: 
 
Nya moderaterna i Färgelanda vill att det omgående iordningsställs ett sammanträdesrum i 
kommunhuset för att möjliggöra att hålla bl.a. kommunstyrelsesammanträden. 
 
Det pågår ett arbete med inventering och underhållsplan, lokalförsörjning m.m. i 
kommunala fastigheter. Sektor samhällsutveckling utreder behovet av sammanträdeslokaler 
som en del av uppdraget. Dessutom pågår  en  översyn avseende externa avtal gällande 
fastigheter samt hyrda lokaler. I och med skapandet av ny möteslokal ”Beredskapsrummet” 
finns idag en utökad möjlighet för sammanträden i kommunhuset. 
  
 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Samhällsutveckling tjänsteskrivelse 2017-11-16. 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  Dnr: 1(X) 
 2017-11-16 
 

   

 

Samhällsutveckling 
Sektorchef Samhällsutveckling 
Patrick D´Imporzano 
0528-567525 
076-6352713 
patrick.dimporzano@fargelanda.se 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyn 
till pågående utredning avslår motionen 
 

 
 
 
 

Svar på motion avseende iordningställande av sammanträdesrum i 
kommunhus Dnr: 2016/748 

Det pågår ett arbete med inventering och underhållsplan, lokalförsörjning 
m.m. i kommunala fastigheter. Sektor samhällsutveckling utreder behovet 
av sammanträdeslokaler som en del av uppdraget. Dessutom pågår  en  
översyn avseende externa avtal gällande fastigheter samt hyrda lokaler. I 
och med skapandet av ny möteslokal ”Beredskapsrummet” finns idag en 
utökad möjlighet för sammanträden i kommunhuset. 
  
 

 

Susanne Korduner 
Kommunchef 
           Patrick D´Imporzano 
          Sektorchef Samhällsutveckling 
 

 

 

Beslutet skickas till: 

KLU 

mailto:patrick.dimporzano@fargelanda.se




                Sammanträdesprotokoll                 20(24)                                      
                       2017-11-27 

  
 

 
 
Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 256  Dnr 2017- 610 
Yttrande avseende överklagande i mål nr M2015/00347/Me i fråga om utvidgat 
strandskydd för Färgelanda kommun 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 till 
Regeringskansliet gällande överklagade i fråga om utvidgat strandskydd för Färgelanda 
kommun, mål M2015/00347/Me. 
 
Yttrandet innebär i att Färgelanda kommun står fast vid sitt överklagande och de synpunkter 
som framförts i överklagandet. 
 
Notering till protokollet 
Linda Jansson (M) anmäler att hon inte deltar i beslutet idag och avser att återkomma i 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
2014-12-01 fattade Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett beslut om att utvidga det 
befintliga strandskyddet till 200 m i Färgelanda kommun. De sjöar som är berörda är 
Ellenösjön, Fjällsäterstjärn, Hästestruten, Nyckelvattnet, Ragnerudsjön, Rådanesjön, 
Svingsjön och Östersjön. 
 
Färgelanda kommun har överklagat beslutet och sedan specificerat överklagandet ytterligare.  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har nu yrkat på att överklagandena i sin helhet avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Samhällsutveckling tjänsteskrivelse 2017-11-10. 
 
T.f. Plan och byggchefen informerar. 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 

 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och energidepartementet: m.registrator@regeringskansliet.se 
Plan-och byggkontoret   
 
Kopia till: susanne.schultzberg@regeringskansliet.se 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  Dnr: 2017/610 1(1) 
 2017-11-10 
 

   

 

 

 

Yttrande avseende överklagande i mål nr M2015/00347/Me i fråga om 
utvidgat strandskydd för Färgelanda kommun 
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 
2017-11-10 till Regeringskansliet gällande överklagade i fråga om utvidgat 
strandskydd för Färgelanda kommun, mål M2015/00347/Me. 

Yttrandet innebär i att Färgelanda kommun står fast vid sitt överklagande 
och de synpunkter som framförts i överklagandet. 

Ärendebeskrivning 
2014-12-01 fattade Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett beslut om att 
utvidga det befintliga strandskyddet till 200 m i Färgelanda kommun. De 
sjöar som är berörda är Ellenösjön, Fjällsäterstjärn, Hästestruten, 
Nyckelvattnet, Ragnerudsjön, Rådanesjön, Svingsjön och Östersjön. 
Färgelanda kommun har överklagat beslutet och sedan specificerat 
överklagandet ytterligare.  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har nu yrkat på att överklagandena i 
sin helhet avslås. 

Bilagor 
Skrivelse, daterad 2017-11-10 
Länsstyrelsens yttrande i Miljö- och energidepartementets mål nr 
M2015/347/Me 
 

Susanne Korduner          Patrick D’Imporzano 
Kommunchef  Samhällsutvecklingschef 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och energidepartementet: m.registrator@regeringskansliet.se 
Plan-och byggkontoret   
 
Kopia till: susanne.schultzberg@regeringskansliet.se 

Sektor Samhällsutveckling 
Plan- och byggkontoret 
Evelina Johansson 
0528-56 71 68 
evelina.johansson@fargelanda.se 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  Dnr: 2017/610 1(1) 
 2017-11-10 
 

   

 

 

 

 

Yttrande avseende överklagande i mål nr M2015/00347/Me i fråga om 
utvidgat strandskydd för Färgelanda kommun. 
 

 
Yttrande 
Färgelanda kommun står fast vid sitt överklagande och de synpunkter som 
framförts i överklagandet. 

 

Bakgrund 
2014-12-01 fattade Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett beslut om att 
utvidga det befintliga strandskyddet till 200 m i Färgelanda kommun. De 
sjöar som är berörda är Ellenösjön, Fjällsäterstjärn, Hästestruten, 
Nyckelvattnet, Ragnerudsjön, Rådanesjön, Svingsjön och Östersjön. 
Färgelanda kommun har 2014-12-17 överklagat beslutet och 2015-01-21 
specificerade man överklagandet ytterligare.  
2017-10-23 har Länsstyrelsen i Västra Götalands län yrkat på att 
överklagandena i sin helhet avslås. 

 

 

 

Susanne Korduner          Patrick D’Imporzano 
Kommunchef  Samhällsutvecklingschef 
 
 
  

Sektor Samhällsutveckling 
Plan- och byggkontoret 
Evelina Johansson 
0528-56 71 68 
evelina.johansson@fargelanda.se 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 257   Dnr 2017/593 
Remissvar avseende Västtågsutredningen – en komplettering av Målbild Tåg 2035 med 
nya stationer 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissvar enligt tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 
till Fyrbodals kommunalförbund gällande Västtågsutredningen – en komplettering av 
Målbild Tåg 2035 med nya stationer. Yttrandet innebär i korthet; 
 
Färgelanda kommun anser att förslaget att öppna tågstationer i Bäckefors och Frändefors 
även påverkar Färgelanda kommun positivt. Det skapar ett bra underlag för fortsatt 
utveckling i kommunen. 
 
Fler personer kommer kunna ges möjlighet att flytta till landsbygden.  
Invånare som redan bor i Färgelanda kommun har större möjlighet att utöka sitt geografiska 
sökområde när det kommer till arbetstillfällen. 
 
Viktigt med transportbussar som transporterar människor mellan tätorterna till Bäckefors 
och Frändefors samt att sträckorna Färgelanda – Vänersborg och Färgelanda – Trollhättan 
(Högskolan Väst) blir oförändrade. 
 
Yrkande 
Kenneth Carlsson (L) yrkar bifall till förslaget 
 
Ärendebeskrivning 
Västtågsutredningen – en komplettering av Målbild Tåg 2035 med nya stationer har skickats 
på remiss från Västra Götalandsregionen.  
Rekommendationen i utredningen är att sträckan Trollhättan – Halden bör kompletteras med 
stationer i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda och Bäckefors. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Samhällsutveckling tjänsteskrivelse 2017-11-10. 
 
T.f. Plan och byggchefen informerar. 

 
Skickas till kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas till: 
Fyrbodals kommunalförbud, Thomas Boström 
Plan-och byggkontoret   
 



 Tjänsteskrivelse  Dnr: 2017/593 1(1) 
 2017-11-10 
 

   

 

 

 

Remissvar avseende Västtågsutredningen – en komplettering av 
Målbild Tåg 2035 med nya stationer 
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissvar enligt tjänsteskrivelse 
daterad 2017-11-10 till Fyrbodals kommunalförbund gällande 
Västtågsutredningen – en komplettering av Målbild Tåg 2035 med nya 
stationer. Yttrandet innebär i korthet; 

 Färgelanda kommun anser att förslaget att öppna tågstationer i 
Bäckefors och Frändefors även påverkar Färgelanda kommun 
positivt. Det skapar ett bra underlag för fortsatt utveckling i 
kommunen. 

 Fler personer kommer kunna ges möjlighet att flytta till 
landsbyggden.  

 Invånare som redan bor i Färgelanda kommun har större möjlighet 
att utöka sitt geografiska sökområde när det kommer till 
arbetstillfällen. 

 Viktigt med transportbussar som transporterar människor mellan 
tätorterna till Bäckefors och Frändefors samt att sträckorna 
Färgelanda – Vänersborg och Färgelanda – Trollhättan (Högskolan 
Väst) blir oförändrade. 

Ärendebeskrivning 
Västtågsutredningen – en komplettering av Målbild Tåg 2035 med nya 
stationer har skickats på remiss från Västra Götalandsregionen.  
Rekommendationen i utredningen är att sträckan Trollhättan – Halden bör 
kompletteras med stationer i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda och 
Bäckefors. 

Bilagor 
Skrivelse, daterad 2017-11-10 
Västtågsutredningen – en komplettering av Målbild Tåg 2035 med nya 
stationer, med tillhörande bilagor. 
 

Susanne Korduner          Patrick D’Imporzano 
Kommunchef  Samhällsutvecklingschef 

Sektor Samhällsutveckling 
Plan- och byggkontoret 
Evelina Johansson 
0528-56 71 68 
evelina.johansson@fargelanda.se 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  Dnr: 2017/593 2(1) 
 2017-11-10 
 

   

 

 
 

 
Beslutet skickas till: 
Fyrbodals kommunalförbud, Thomas Boström 
Plan-och byggkontoret   
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Remissvar avseende Västtågsutredningen – en komplettering av 
Målbild Tåg 2035 med nya stationer. 
 

Remissvar 
Färgelanda kommun ställer sig positiva till en komplettering av antalet 
tågstopp på sträckan Trollhättan – Halden och ser positivt på nya stationer i 
främst Bäckefors och Frändefors.  

Färgelanda kommun ser att med en utökad möjlighet till kollektivtrafik ökar 
attraktiviteten till kommunen och det skapar underlag för utveckling.  
Det kan bidra till att fler människor väljer landsbygden och det ger även fler 
boende i Färgelanda kommun möjlighet att via kollektivtrafik nå ett större 
arbetsmarknadsområde. 

I utredningen ses reduceringen av parallellgående busslinjer som en naturlig 
konsekvens av att man ersätter en viss sträcka med tågtrafik.  
Färgelanda kommun förutsätter att det blir matartrafik till de nya föreslagna 
tågstoppen och att förändringen inte innebär försämringar av den 
kollektivtrafik till tvåstadsområdet som erbjuds kommuninvånarna idag. 
Tvåstad är en betydande arbetsmarknad för kommunens befolkning.  
Här finns också för möjligheter till högre studier.  

 

Bakgrund 
Västtågsutredningen – en komplettering av Målbild Tåg 2035 med nya 
stationer har skickats ut på remiss från Västra Götalandsregionen.  
Regionsfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i 
uppdrag att utreda förutsättningarna att öppna nya stationer i mindre 
samhällen i Västra Götaland.  

I Västra Götaland finns idag cirka 100 tågstationer. Regionen utreder 
förutsättningar att öppna nya tågstationer i mindre samhällen samt hur dessa 
kan bli centrala punkter för invånarna i tågtrafiksystemet. 
 
Ett 40-tal potentiella stationslägen har analyserats i utredningen. 
Utredningen utgår från kriterier och riktlinjer som kollektivtrafiknämnden 
beslutat. Kriterierna handlar om resande, trafikekonomi och 

Sektor Samhällsutveckling 
Plan- och byggkontoret 
Evelina Johansson 
0528-56 71 68 
evelina.johansson@fargelanda.se 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  Dnr: 2017/593 2(1) 
 2017-11-10 
 

   

 

investeringsbehov i infrastruktur. Kriterierna har varit en förutsättning i 
analysen av nya stationer. 

Kriterierna för utredningens genomförande gjordes i två steg. Analyssteg 1 
med hänsyn till resande och trafikekonomi samt analyssteg 2 med hänsyn 
till infrastrukturen. Utredningen visar att av de 40 potentiella stationslägena 
är det 13 stycken som uppfyller kollektivtrafiknämndens kriterier. 

I utredningen har man kollat närmare på olika sträckor och Färgelanda 
kommuns intresse ligger i sträckan Trollhättan – Halden. 
Rekommendationen utifrån Västtågsutredningen är att komplettera sträckan 
Trollhättan – Halden med stationer i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda och 
Frändefors efter utbyggnad av nödvändig infrastruktur. 

 

 

 

 

Susanne Korduner          Patrick D’Imporzano 
Kommunchef  Samhällsutvecklingschef 
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VÄSTTÅGSUTREDNINGEN 
 
ARBETSMATERIAL INFÖR 
STRÅKMÖTET 24 JANUARI 
 
 
Avsnitt 1:  
Generella förutsättningar för utredningen 
 
Avsnitt 2:  
Beräkningar och resultat för Norge-Vänerbanan 2035. 
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Trollhättan - Halden, ett utredningsalternativ 2035 9 
Trollhättan – Göteborg, fyra utredningsalternativ 2035 15 
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 Trivector Traffic 

 

1. Generella förutsättningar för utredningen 

Inventering tätorter 
Arbetet innebär att nya stationer på befintligt järnvägsnät ska föreslås och komplettera Målbild Tåg 

2035. Det ingår således inte att bygga nya järnvägssträckor eller återöppna godsbanor med person-

trafik. Inventeringen har därför begränsats till tätorter som ligger inom 1 km från befintlig järnväg 

med persontrafik. SCB:s definition av tätort innebär en sammanhängande bebyggelse med högst 

200 meter mellan husen och minst 200 invånare. I utredningen var ursprungligen fokus på de tätor-

ter som har mer än 500 invånare (markerat med gult i kartan), men under arbetets gång har en 

utökning gjorts med tätorter som har 200-500 invånare (röda markeringar på kartan). Utöver de 

markerade tätorterna finns det sammanlagt 6 svarta markeringar. Där skulle det kunna vara intres-

sant med en ny station, men lokaliseringen är i en tätort som redan har tåg, t.ex. NÄL (Norra Älvs-

borgs Länssjukhus). 

 

Figur 1-1 Möjliga nya stationer längs med dagens järnväg som analyseras i utredningen. 
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 Trivector Traffic 

 

Vid bedömning av resandeunderlaget ger tätortens folkmängd en ofullständig bild, då ibland boende 

och sysselsatta som kan ha nytta av en ny station finns utanför tätortsgränsen. Därför har resande-

underlaget istället beräknats med utgångspunkt från antalet boende och sysselsatta inom 1 km, 3 

km respektive 5 km radie från en tänkt station. När stationerna ligger tätt går cirklarna in i varandra 

och en del av underlaget finns med inom mer än en stations radier. För att undvika dubbelräkning 

har då värdena fått justeras.  

Resandeunderlag per ort har beräknats enligt följande: 

 Från ett stationsläge beräknas boende och sysselsatta inom intervallen 0–1, 1–3 samt 3–5 

kilometer.  

 Resalstringen bortom 5-kilomtersradien är erfarenhetsmässigt mycket liten för mindre stat-

ioner. Schablonmässigt adderas 5 % till det viktade resandeunderlaget för att inkludera denna 

resalstring. 

 För att omsätta antalet boende och sysselsatta till resandeunderlag viktas antalet personer så 

att resalstringen minskar när avståndet till stationen ökar. Viktningen görs med utgångspunkt 

från erfarenhetsvärden enligt  
 

 Tabell 1-1. 

 I kartorna anges antalet boende och sysselsatta inom 1, 3 och 5 km radie. För att få underlaget 

inom t ex 1–3 km radie subtraheras underlaget inom 1 km från antalet inom 3 km.  
 
Tabell 1-1 Vikt för beräkning av resandeunderlaget inom respektive avståndsintervall. 

Avstånd (km) Boende Sysselsatta 

0–1 1 0,5 

1–3 0,4 0,2 

3–5 0,1 0,05 

>5  +5 % +5 % 

 

 

Figur 1-2 Exempel på karta med angivelse av antal boende inom 1 km, 3 km respektive 5 km från potentiell station. Motsvarande 
kartor med röda cirklar finns för sysselsatta. Boende och sysselsatta avser år 2015. Inför beräkningen av resandet 
2035 räknas samtliga värden schablonmässigt upp med faktorn 1,3, vilket inbegriper befolkningsökning och i viss 
utsträckning ökad resbenägenhet per person. 
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 Trivector Traffic 

 

Det framräknade resandeunderlaget utifrån cirklarna används så länge de inte överlappar varandra. 

Som synes i Figur 1-2 sker överlappning då stationerna ligger tätt. Då görs beräkningen så att dub-

belräkning undviks. Förhållningssättet till överlappande cirklar är: 

 0–1 km, tillfaller respektive ort. 

 1–3 km, tillfaller vid överlappning den större orten minus den del som överlappar mindre 

orten.1 

 3–5 km används inte om cirkelbanden till största delen går i varandra. 

 Över 5 km: Påslag på +5% resor per invånare och år. Medräknas bara om cirkelbandet 3–5 

km används. 

Trafikupplägg 
Trafikuppläggen illusteraras med linjegrafik enligt figuren nedan. Ett eller flera utredningsalternativ 

(UA) har tagits fram, vilka jämförs med ett jämförelsealternativ (JA), som är den tågtrafik som 

föreslås enligt Målbild Tåg 2035. Beräkningarna avser målåret 2035.   

 

Figur 1-3 Förklaring till kommande trafikuppläggsbilder. Ovanstående stationer är exempel för metodiken och ska inte tolkas 
som förslag. 

  
 
1 Stationer i större orter antas ha en större dragningskraft än stationer i mindre orter. 
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Tidspåslag för tåguppehåll 
Nedanstående tabell visar erfarenhetsvärden för ungefärlig tid som åtgår för tåguppehåll med re-

sandeutbyte. De inkluderar viss tidsmarginal för störningar av olika slag, d v s tiderna kan användas 

vid tidtabellsläggning. Tidspåslaget beror bland annat på hur nära stationerna ligger varandra (be-

nämns stn-avstånd i tabellen) eftersom tåget inte hinner upp i hastighet mellan uppehållen och där-

för inte förlorar lika mycket tid på inbromsning och acceleration. I övrigt är det framförallt tågets 

hastighet genom stationen som avgör hur lång tid ett nytt uppehåll tar.  

Tabell 1-2 Erfarenhetsvärden för tidspåslag vid tåguppehåll med resandeutbyte. 

Tågtyp Hastighet         
(banstandard) 

Tidspåslag (min) 

Pendeltåg, stn-avstånd 1–2 km  1 min 

Pendeltåg, stn-avstånd 3–5 km Under 120 km/h 1 min 

Pendeltåg, stn-avstånd 3–5 km  Över 120 km/h 1½ min 

Pendeltåg, stn-avstånd över 5 km Under 120 km/h 1½ min 

Pendeltåg, stn-avstånd över 5 km Över 120 km/h 2 min 

Regionaltåg Under 160 km/h 2½ min 

Regionaltåg 160–180 km/h 3 min 

Regionaltåg 180–200 km/h 3½ min 

Snabbtåg 180–220 km/h 4 min 

Höghastighetståg 220–300 km/h 4½ min 

 

För små stationer, där uppehållstiden är ca ½ min, görs tidspåslag enligt ovan. För större stationer, 

där uppehållstiden är 1–2 minuter, görs tidspåslag med ytterligare 1 min.  

När körtiden för ett tåg ska summeras och hamnar på halva minuter, görs lämpligen avrundning 

uppåt. 

Metod och förutsättningar för trafikekonomiska beräkningar 
Beräkningarna är gjorda med backcasting-metodik. Det innebär att analyserna först är gjorda för 

målåret 2035. Därefter har analyser gjorts för Närtid 2020-2022, vilka ska ligga i linje med det 

långsiktiga målet. 

De ekonomiska beräkningarna är gjorda i 2016 års prisnivå. Allt resande är schablonmässigt upp-

räknat med 30 % till 2035.2 Uppräkningen beror på bedömda förändringar av främst folkmängden 

och i viss utsträckning även resbenägenheten. För varje tågsatsning har sedan gjorts mer detaljerade 

beräkningar av hur resandet påverkas. 

 

 

 

 
2 VGR har målsättningen att tredubbla resandet från 2012 till 2035. Detta kommer att kräva ett stort antal åtgärder som utbyggt turutbud, 
kortare åktider genom infrastrukturåtgärder och ändrade trafikupplägg, högre reskomfort i fordon och på hållplatser, taxeåtgärder, åtgär-
der för att dämpa biltrafikutvecklingen etc. De 30 % resandeökning som nämns här avser enbart den del som inte beror på trafikstandar-
den.   
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Tillkommande kostnader för ett tågstopp: 

 Totalkostnad för regiontåg utslagen per kilometer sätts till 67 kr/fkm3 (varav 52 kr/fkm är en 

rörlig del och 15 kr/fkm är en fast del) och 61 kr/fkm för lokaltåg4 (42 kr/fkm rörlig och 19 

kr/fkm fast) för lokaltåg. 

 Är det ett befintligt tåg som ska göra extra uppehåll när en ny station införs, tillkommer 

kostnader för förlängd körtid. Kostnaden varierar beroende på antal stopp och hur lång tid 

stoppet tar (se Tabell 1-2). Den tidsberoende kostnaden (åkande personal och kapitalkostna-

der) beräknas med utgångspunkt från den tidsberoende delen av vagnkilometerkostnaden 

som med genomsnittshastigheten på den aktuella banan räknas om till kronor per timme. 

 Skapas nya regiontågslinjer för att möjliggöra nya tågstopp beräknas kostnaderna enligt: 

vagnkilometerkostnad5 x sträckans längd (km) x antal turer per vardag (enkelturer) x antalet 

vardagsekvivalenter per år (oftast 320 dagar/år). 

Reducerad kostnad för busstrafik: 

 Nuvarande trafikkostnad per år beräknas för respektive berörd linje. 

 Varje berörd busslinje reduceras utifrån bedömd potential. Linjer som inte är aktuella för 

reduceringar eller andra förändringar tas inte med alls.  

 Grön: Stor potential = 70–100 % reduktion av busstrafiken. 

 Gul: Mellanstor potential = 35–65 % reduktion av busstrafiken 

 Röd: Ingen – liten potential = 0–30 % reduktion av busstrafiken 

 Potentiell besparing med bussar räknas upp med faktor 1,3 då trafikvolymen schablonmäss-

igt bedöms öka med 30 % på de aktuella linjerna 2017–2035. 

 

 
3 Enligt Skånetrafiken (Nyckeltal för trafikekonomiska beräkningar 2014-11-26) kostar X31 när alla kostnader inbegrips exkl. kostnader 
som inte påverkas av trafikomfattningen 67 kr/fkm (48 kr/fkm är en rörlig del och 19 kr/fkm en fast del). X53, som antas användas i 
Västra Götaland, har ungefär samma kostnader som X31. 
4 Enligt Skånetrafiken (Nyckeltal för trafikekonomiska beräkningar 2014-11-26) kostar X61 när alla kostnader inbegrips exkl. kostnader 
som inte påverkas av trafikomfattningen 61 kr/fkm (42 kr/fkm är en rörlig del och 19 kr/fkm är en fast del). X61-fordon används även i 
Västra Götaland, 
5 61 eller 67 kr/fordonskm beroende på vagntyp. 
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Figur 1-4 Busslinjer som berörs av eventuella nya tågsatsningar. Färgen visar maximal besparingspotential – se punktsatserna 
ovan. 

Påverkan på genomresandet pga. nya tågstopp: 

 Ökad restid beräknas procentuellt. 

 Åkelasticitet -0,6 används för att beräkna reducerat genomresande. 

 För genomgående tåg används procentuell medelbeläggning/tur (den ligger erfarenhetsmäss-

igt på 20–30 %). 
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Påverkan på resandet på nya stationsorter: 
I tabellen nedan framgår antal påstigande per invånare och år6 för mindre orter som inte har egen 

stadstrafik. 

Tabell 1-3 Alstringstal för olika tätortskategorier, antal påstigande per invånare och år beroende på tillgång till kollektivtrafik. 

  storstadsreg.7 tätbygd8 landsbygd9 

 Mindre bussort, mindre än 10 dt/dag 30–40 25–35 20–30 

 Mindre bussort, timmestrafik 40–50 35–45 30–40 

 Mindre bussort, minst halv-timmestrafik  50–60 45–55 40–50 

 Mindre stationsort, mindre 10 dt/dag 35–45 30–40 25–35 

 Mindre stationsort, timmestrafik 50–60 45–55 35–45 

 Mindre stationsort, minst halv-timmestrafik 65–75 55–65 45–55 

 Samtliga potentiella stationsorter kategoriseras enligt Tabell 1-3 och totalt antal kollektiv-

trafikresenärer beräknas före och efter införandet av tåguppehåll. 

 I resalstringsvärdena i Tabell 1-3 ingår att tågen har högre resstandard än buss.10 

 När förändringen i antal resor beräknas är det totalt kollektivresande på orten som beräknas. 

Sett från ett samhällsekonomiskt och trafikhuvudmanna-perspektiv ökar inte intäkterna om 

tidigare bussresenärer börjar åka tåg. För att tåg ska vara intressant behöver den totala kol-

lektivtrafikstandarden på orten bli bättre som i sin tur leder till ökat kollektivtrafikresande. 

Kalkylerna beaktar inte omfördelat resande mellan buss och tåg, vilket torde bli en effekt av 

tågsatsningar.  

 Vid relativt lågt turutbud med tåg jämfört med dagens bussutbud finns det anledning att vara 

mer detaljerad i antalet påstigande/ort och år även om standardförbättringen på orten blir 

marginell. Med ett större utbud av buss- än tågförbindelser på en ort som får ett fåtal dub-

belturer tåg kommer ökningen av kollektivresandet att vara liten, men det är rimligt att anta 

något högre resande pga. tillgång till tåg. Schablonmässigt blir ökningen alltid minst +1 resa 

per invånare och år vid tågsatsningar. 

Beräkning av intäktsförändring: 
 Medelintäkt på 0,6 kr/pkm11 används 

 Medelintäkten multipliceras med transportarbetet (antalet personkilometer) från tillkom-

mande resenärer i orten minus bortfall av genomresande pga. längre restid. 

Jämförelse av resultatet mot JA: 
Ovanstående beräkningar sammanställs och jämförs med JA som är trafiken i Målbild Tåg 2035. 

Följande parametrar jämförs: 

 Antal enkelresor (per vardag, ökning/minskning) 

 Persontransportarbete (pkm/vardag) 

 Trafikkostnader (mkr/år) 

 Biljettintäkter, förändring (mkr/år) 

 Regionbidrag (mkr/år)  

 Marginalkostnadstäckningsgrad (i procent, tillkommande intäkter dividerat med tillkom-

mande kostnader)  

 
6 Källa: Region Skånes rapport Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne (2016), sid 20 
7 Som storstadsregion räknas i Västra Götaland max 1 h restid t/fr Göteborg 
8 Som tätbygd räknas i Västra Götaland max 1 h restid t/fr Trestad, Skövde, Borås eller Jönköping 
9 Som landsbygd räknas områden som inte är tätbygd eller storstadsregion.  
10 Standardfaktorer som skiljer tåg från buss är åktid, ”spårfaktorn”, tydlighet, åkkomfort m.m. men även försämringar avseende turutbud 
och gångavstånd 
11 Ungefärligt värde som gäller för den regionala trafiken i Västra Götaland 
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Kostnad för en ny station 
I Tabell 1-4 beskrivs ungefärlig investeringskostnad vid nybyggnation av en station. Vilken lösning 

som lämpar sig bäst beror på förutsättningarna i respektive ort. Om det är möjligt att nyttja befintligt 

mötesspår eller planskildhet kan det gå med en billigare lösning. Anledningen till att samtliga kost-

nader är angivna i ett intervall beror på olika förutsättningar och standarder ger olika kostnader. Ett 

mötesspår bedöms kosta 80–100 mkr, medan en enkelplattform beräknas till 15–25 mkr. Skillnaden 

i kostnad för en plattform kan t.ex. vara om det behöver flyttas kontaktledningsbryggor eller ej.  

Tabell 1-4 Ungefärlig investeringskostnad för olika åtgärder, plattformar, mötesspår och förbigångsspår (mkr). 

Befintlig 
infrastruktur 

Förklarande 
skiss (rött=nytt) 

Nya sidospår Nya plattformar  
och sidospår 

Ny gång- 
förbindelse  
till plattform 

Total 
 kostnad 
(mkr) 

 
Dubbelspår max 160 
km/h 
 
   

  
Plattformar 
vid huvudspår 
30–40 mkr 

 
Planskild 
25–35 mkr 

 
55–75 

 
Dubbelspår >160 
km/h 
alternativ 1 

 

  
Plattformar  
vid huvudspår  
30–40 mkr 

 
Planskild 
25–35 mkr 

 
55–75 

 
Dubbelspår >160 
km/h 
alternativ 2 
  

 
2 förbigångs-
spår 160–200 
mkr 

 
Plattformar vid  
förbigångsspår  
30–40 mkr 

 
Planskild 
30–50 mkr 

 
220–290 

Enkelspår utan mötes-
spår 
 
  

 Plattform  
vid huvudspår 
15–25 mkr 

Krävs ej  
15–25 

Enkelspår och mötes-
spår 
 
 

 

  
Mittförlagd  
plattform 
25–60 mkr 

 
Korsning i plan 
5–10 mkr 
 

 
30–7012 

Enkelspår och mötes-
spår 
 
 
  

 Sidoplattformar 
30–40 mkr 

Alt A: Planskild 
25–35 mkr 
 
Alt B: Korsning i 
plan 5–10 mkr 

 
Alt A: 55–75 
 
Alt B: 35–50 

Enkelspår  
(av kapacitetsskäl 
kommer  
det att krävas mötes-
spår) 
alternativ 1 

 

 
Nytt mötesspår 
80–100 mkr 

 
Mittförlagd 
plattform och  
nytt mötesspår 
25–35 mkr 

Alt A: Planskild 
20–30 mkr 
 
Alt B: Korsning i 
plan 5–10 mkr 

 
Alt A: 125-165 
 
Alt B: 110-145 

Enkelspår  
(av kapacitetsskäl 
kommer  
det att krävas mötes-
spår) 
alternativ 2 

 

 
Nytt mötesspår 
80–100 mkr 

Plattformar och  
nytt mötesspår  
30–40 mkr 

Alt A: Planskild 
25–35 mkr 
 
Alt B Korsning i 
plan 5–10 mkr 

 
Alt A: 135-175 
 
Alt B: 115-150 

 

 
12 Den övre delen av spannet inkluderar att det krävs att spåret vidgas/flyttas.  
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2. Beräkningar och resultat Norge-Vänerbanan 2035 

I detta kapitel analyseras förutsättningarna för nya stationer med utgångspunkt från Västra Göta-

landsregionens Målbild Tåg 2035. Beräkningsresultaten avser målåret 2035. Redovisade resultat 

avser jämförelser med ett JA (jämförelsealternativ), som är den trafik som planeras enligt Målbild 

Tåg 2035. 

Stråket Norge-/Vänerbanan är uppdelat på följande tre delsträckor:  

 Trollhättan – Halden 

 Öxnered-NÄL-Trollhättan (redovisas även i separat PM) 

 Göteborg – Trollhättan 

 

Utöver dessa tre delsträckor har vi identifierat tätorten Tösse som ligger utmed Norge-Vänerbanan 

i Åmåls kommun. Utredningen visar följande när det gäller Tösse: 

Tätorten Tösse har 346 invånare. På den 45 kilometer långa sträckan mellan Mellerud och Åmål 

finns inga andra tätorter än Tösse. Enligt Målbild Tåg 2035 kommer Vänerbanan norr om Mellerud 

att enbart trafikeras av snabbregionaltåg i timmestrafik. Snabbregionaltågen är inte aktuella att 

stanna i så små orter som Tösse. Att inrätta särskilda regiontåg Mellerud – Åmål för att tillskapa 

uppehåll i Tösse bedöms inte som rimligt. En ny station i Tösse har därför inte utretts vidare. 

Trollhättan - Halden, ett utredningsalternativ 2035  
Följande utredningsalternativ har studerats för 2035: 

 UA: Regiontågen utökas till 10 dt och stannar i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda och Frän-

defors 

Befolkningsunderlag Trollhättan - Halden 

Potentiella nya stationer på sträckan Trollhättan - Halden är: 

 Bäckefors 

 Dals Rostock 

 Brålanda 

 Frändefors 

Tätorterna Bäckefors, Brålanda och Frändefors ligger så långt ifrån varandra att samtliga tre cirklar 

som behandlar underlaget inom 0–5 km används. Att Frändefors och Brålanda tangerar varandra 

med den yttre cirkeln bedöms som försumbart. För Dals Rostock används den yttre cirkeln på 3–5 

km med halv vikt på grund av att denna får med delar av Mellerud. 
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Figur 2-1 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs norra delen av 
Norge-/Vänerbanan. Inför beräkningen av resandet 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 

Trafikupplägg Trollhättan – Halden 

Idag (2016) finns det 4 fjärrtåg på sträckan Trollhättan - Halden som går vidare till Oslo i ena 

riktningen och Göteborg i andra. År 2035 förutsätts 5 regiontåg till Halden och 5 fjärrtåg mellan 

Oslo och Göteborg. Sammanlagt finns det därmed 10 dubbelturer per vardag. 

Utredningsalternativet (UA) bygger på att turutbudet utökas från 5 till 10 dubbelturer med regiontåg 

per dag. Samtliga 10 regiontåg stannar vid de fyra potentiella stationerna. Att införa 5 dt liksom i 

JA skulle kunna vara ett första utvecklingssteg mot UA13. 

I Figur 2-2 är fjärrtågsuppehållen i Ed och Öxnered markerade med grått och streckade. Detta in-

nebär att det kan finnas ett scenario där kommersiella aktörer väljer att inte stanna i Öxnered och 

Ed till följd av att regiontågen försörjer dessa stationer, utan satsar på ändpunktsmarknaden. I detta 

avseende är framtiden oviss. Det är därför viktigt att ta detta scenario i beaktande och inte utgå ifrån 

att nuvarande eller framtida fjärrtågsoperatörer bibehåller dagens uppehållsbild. 

Tösse 

På Vänerbanan mellan Mellerud och Åmål ligger Tösse, som är en tätort med 346 invånare. På den 

45 kilometer långa sträckan mellan Mellerud och Åmål finns inga andra tätorter än Tösse. Enligt 

Målbild Tåg 2035 kommer Vänerbanan norr om Mellerud att enbart trafikeras av snabbregionaltåg 

i timmestrafik. Snabbregionaltågen är inte aktuella att stanna i så små orter som Tösse. Att inrätta 

särskilda regiontåg Mellerud – Åmål för att tillskapa uppehåll i Tösse bedöms inte som rimligt. En 

ny station i Tösse har därför inte utretts vidare. 

 
13 Se kapitel om Närtid för mer info. 
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Figur 2-2 Trafikupplägg mellan Trollhättan och Halden (UA). De nya stationerna som utreds är gulmarkerade med tätortsfolk-
mängden angiven. 

Med uppehåll i samtliga fyra orter beräknas restiden med regiontåg öka från 80 minuter till 90 

minuter mellan Halden och Trollhättan. 

Den busstrafik som berörs av utredningsalternativet är linjerna 700 Ed-Bäckefors-Vänersborg14 och 

710 Mellerud-Brålanda-Trollhättan15.  

 
14 Linje 700 har ca 11 dt per vardag, färre turer lörd och sönd. 
15 Linje 710 har ca 20 dt per vardag, färre turer lörd och sönd. 
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Figur 2-3 Nuvarande busslinjer som behandlats i stråket Trollhättan-Halden. Färgerna särskiljer endast linjerna åt och har 
ingen övrig betydelse för potentialen att reducera. 

Busstrafiken bedöms kunna reduceras efter att nya tåguppehåll införts och för linje 700 beräknas 

en reducering på delsträckan Ed-Mellerud på 75 %. De återstående 25 % är tänkt som skoltur på 

förmiddagen och en på eftermiddagen tillsammans med några turer mellan Dals Rostock och Mel-

lerud. 

På delsträckan Mellerud-Brålanda reduceras linje 700 och 710 med 50 %. Tillsammans har de 24 

dt på sträckan och med 10 dt tåg kan dessa reduceras till 12 dt sammanlagt för linje 700 och 710.  

Delsträckan Brålanda-Trollhättan har linje 710 större resande och utbud. En ny tåglinje med 10 dt 

bedöms kunna reducera denna delsträcka med 25 % medan resterande turer får vara kvar och kom-

plettera tåget.  



13 

 Trivector Traffic 

 

Trafikekonomi Trollhättan – Halden 

I tabell 2-1 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. UA ger en relativt stor resandeökning 

och intäktsförbättring, men kostnaderna ökar kraftigt när antalet tågturer byggs ut. Åtgärderna in-

nebär att regionbidraget beräknas öka med 11,6 mkr/år. Kostnadstäckningsgraden beräknas till 38 

%.  

Resandeökningarna i UA (totalt +648) kommer till största del ifrån Brålanda (29 % av ökningen) 

då Brålanda har störst underlag av orterna. Det näst största resandetillskottet kommer från genom-

resande då Ed oh Halden får ett utökat turutbud med 10 regiontåg (27 % av resandeökningen). 

Resterande ökning är jämt fördelad mellan Dals Rostock, Frändefors och Bäckefors (ca: 15 % var-

dera). 

Behov av infrastrukturåtgärder Trollhättan – Halden 

I Målbild Tåg 2035 har sträckan Trollhättan-Halden en trafikering som kompletterar fjärrtrafiken. 

En viktig målsättning är att regiontågen ska passa med korta bytestider i Halden mot Oslo och 

omvänt. På samma sätt ska regiontågen i Trollhättan ha anslutningar till/från Göteborg. I målbilden 

anges en infrastrukturförbättring för att möjliggöra trafik som motsvarar jämförelsealternativet (JA) 

i denna utredning, vilken är ytterligare ett par mötesspår Ed-Skälebol16. 

Det är inte närmare definierat i målbilden var dessa mötesspår ska ligga, men det förutsätts att var-

dera ett mötesspår läggs på delsträckorna Ed-Bäckefors och Bäckefors-Råskogen17. Det bedöms 

således redan i JA vara nödvändigt med nya mötesspår för att kunna köra ett utbud om totalt tio 

region- och fjärrtågsturer. 

I UA bedöms inte någon ytterligare ny infrastruktur utöver dessa två stationer vara nödvändig. Be-

hovet av nytt mötesspår på delsträckan Ed-Halden har dock inte analyserats, men avstånden mellan 

mötesspår är långa även där och därmed är det risk att det behövs någon ny station även på den 

delsträckan, på svensk eller norsk sida. Det kan eventuellt vara möjligt att behovet Ed-Skälebol kan 

reduceras till ett nytt mötesspår. Avgörande är hur ovan nämnda passning i Halden kan lösas och 

vilken flexibilitet inför framtida tidtabellsförändringar som bör finnas. Enstaka långa avstånd mel-

lan mötesspår begränsar både kapaciteten och flexibiliteten. Tillkommande kostnad för ett eventuell 

nytt mötesspår är 80-100 mnkr. 

De nya stationerna behöver utrustas med plattformar och i några fall med planskild korsning över 

eller under spåren. Behov och kostnad är bedömt enligt följande: 

 Bäckefors: två nya sidoplattformar och planskild korsning vid befintlig bussterminal; 55-75 

mkr 

 Dals Rostock: Plattform vid huvud- och nytt sidospår samt planskild övergång; 55-75mkr 

förutsatt att nytt mötesspår placeras där, annars plattform vid huvudspår; 15-25 mkr  

 Brålanda: två nya sidoplattformar och planskild korsning vid gamla stationen; 55-75 mkr 

 Frändefors: två nya sidoplattformar och planskild korsning vid gamla stationen; 55-75 mkr 

Möjlig framtida trafikering Göteborg-Oslo beskrivs i Underlagsrapport kapacitetsanalys Oslo-Gö-

teborg till utredningen Oslo-Göteborg – Utvikling av jernbanen i korridoren (Trafikverket och Jern-

baneverket, 2016). Redan i scenario 2021 föreslås i rapporten att något nytt mötesspår byggs på 

sträckan. Utredningens trafikering liknar UA, med skillnaden att utredningens samtliga tåg inte 

stannar på några mellanstationer utöver dagens. 

 
16 Skälebol är greningspunkten med Vänerbanan 
17 Råskogen är mötesspåret just norr om Skälebol 
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Sammanställning resande och ekonomi Trollhättan – Halden 

Tabell 2-2 Sammanställning av resande och ekonomi för UA jämfört med JA, 
dvs konsekvenser av att öppna nya stationer. 

UA jämfört med JA för målår 2035 UA  

RESANDE  

Koll-resor (enkelresor/vardag) 648 

Persontransportarbete (pkm/vardag) 39769 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)  

Trafikkostnader, tåg: 31,7 

Trafikkostnader, buss: – 12,9 

Biljettintäkter: 7,2 

Regionbidrag: 11,6 

Marginalkostnadstäckningsgrad 38 % 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR  

Järnvägens kapacitet (mkr) 80-100 

Nya stationer (mkr) 180-300 

 

 

Måluppfyllelse Halden – Trollhättan 

I Tabell 2-3 är måluppfyllelsen i förhållande till Målbild tåg 2035 bedömd. UA har en ganska 

god måluppfyllelse, men förutsätter relativt stora infrastrukturinvesteringar för ökad bankapa-

citet. 

Tabell 2-3 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
 

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
 

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
 

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
 

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 

I Tabell 2-2 ovan visas ökat regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Halden-Troll-

hättan. Därutöver krävs cirka 18 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik 

till den nivå som ingår i Målbild Tåg 2035. 

 

Tabellen ovan visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och 

nya stationer. Därutöver krävs cirka 180 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att 

klara den trafik som ingår i Målbild Tåg 2035. 
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NÄL 

Sjukhuset Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) behandlas i ett analys-PM. 

Trollhättan – Göteborg, fyra utredningsalternativ 2035 
Följande utredningsalternativ har studerats 2035: 

 UA1: Regiontåg stannar i Upphärad 

 UA2: Regiontåg stannar i Velanda och Upphärad 

 UA3: Regiontåg stannar i Velanda, Upphärad och Nygård 

 UA4: Pendeltåg förlängs och stannar i Velanda, Upphärad och Nygård 

Befolkningsunderlag Trollhättan – Göteborg  

Potentiella nya stationer på sträckan Trollhättan-Göteborg är: 

 Velanda 

 Upphärad 

 Nygård 

För Upphärad används hela underlaget inom de tre cirklarna. För Velanda ingår en del av Trollhät-

tan i den yttre cirkel, varför underlaget i 3–5 km blir missvisande. På samma sätt i ingår Lödöse 

tätort i det yttre intervallet i Nygård. Relevant underlag för Nygård återfinns därför inom 3 km. 

 

Figur 2-4 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs södra delen av 
Norge-/Vänerbanan. Inför beräkningen av resandet 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 
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Trafikupplägg Trollhättan – Göteborg 

Idag (2016) finns det 4 fjärrtåg från Oslo samt 9 snabbregiontåg från Karlstad. De 27 regiontågen 

kommer från Vänersborg/Säffle. 

År 2035 planeras det för 16 snabbregionaltåg mot Karlstad och att fjärrtågen har ökat från 4 till 5. 

Regiontågen mellan Trollhättan och Göteborg har ökat från 27 till 31 dubbelturer. Dessutom har 

det tillkommit 35 regiontåg som vänder i Trollhättan norrifrån och kommer från Uddevalla respek-

tive Halden. Denna trafik ingår i JA. 

Utredningsalternativ 1 (UA1) bygger på att turutbudet bibehålls, men 10 av de 31 dubbelturer mel-

lan Trollhättan och Göteborg stannar i Upphärad. I UA2 stannar dessa 10 dubbelturer även i Ve-

landa och i UA3 tillkommer dessutom Nygård. 

Som ett alternativ till att stanna regiontåg på nya stationer prövas i UA4 en förlängning av pendel-

tågen från Älvängen till Trollhättan. Detta innebär att Upphärad, Velanda och Nygård får fler turer 

(25 dt/vardag) utan att genomresande får längre restid. I förslaget får Älvängen, Bohus och Lödöse 

slopade regiontågsuppehåll, vilket också innebär kortare restid med regiontåg Trollhättan – Göte-

borg. 

 

Figur 2-5 Alternativa trafikupplägg mellan Trollhättan och Göteborg (UA1-UA4). De nya stationerna med tätortsfolkmängden 
angiven är gulmarkerade om de är större än 500 invånare och rödmarkerade om de är mindre.  

Med uppehåll i Velanda och Upphärad beräknas restiden öka från 38 minuter till 43 minuter mellan 

Trollhättan och Göteborg med regiontåg. Ytterligare drygt 2 minuter kommer till vid uppehåll även 

i Nygård. 

Den busstrafik som berörs av utredningsalternativen är linjerna 630 Upphärad-Sjuntorp-Velanda-

Trollhättan18 och 425 Prässebo-Nygård-Lödöse19. 

 
18 Linje 630 har ca 19 dt per vardag, färre turer lörd och sönd. 
19 Linje 425 har ca 11 dt per vardag, färre turer lörd och sönd. 
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Figur 2-6 Nuvarande busslinjer som behandlats i stråket Trollhättan-Göteborg. Färgerna särskiljer endast linjerna åt och har 
ingen övrig betydelse för potentialen att reducera. 

Linje 630 trafikerar Sjuntorp som måste ha kvar busstrafik. Linjen bedöms i UA1 kunna reduceras 

på sträckan Upphärad-Sjuntorp tack vare uppehåll i Upphärad. Reduceringspotentialen blir då 

samma i UA1 som i UA2 då Velanda inte ändrar några förutsättningar för linje 630. Besparingspo-

tentialen för bedöms till -15 % för hela linje 630 i UA1 och UA2. I UA3 och UA4 med stopp i 

Nygård bedöms linje 425 kunna reduceras med 50 % då halva busslinjens sträckning (Nygård – 

Lödöse) ersätts med tåg. 

Trafikekonomi Trollhättan – Göteborg 

I Tabell 2-4 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. UA1 leder till ett lägre resande än i 

JA beroende på att genomresande drabbas av restidsförlängningar. Intäkterna minskar också. Re-

duktionen av busstrafik ger marginellt minskade kostnader i UA1 och regionbidraget ökar med 4,8 

mkr. 

I UA2 och UA3 blir restiden längre för genomresande och antalet resor beräknas minska ytterligare. 

Tillsammans med ökade kostnader tyngs resultatet på linjen av minskat antal resor. Sammantaget 

beräknas varken UA1, UA2 eller UA3 ge någon positiv nettoeffekt för resandet och intäkterna 

minskar i dessa tre alternativ. 

I UA4 påverkas resultatet av många faktorer på samma gång. Genomresandet mellan Trollhättan 

och Göteborg ökar då restiden minskar från 38 till 32 minuter. För nya uppehåll i Velanda, Upphä-

rad och Nygård erhålls nya resor medan Älvängen, Lödöse och Bohus får ett minskat resande. Totalt 

ger detta ett tillskott i antal resor där genomresande står för den största ökningen. Eftersom de gen-

omresande blir fler och åker längre sträckor beräknas intäkterna öka och persontransportarbetet 

likaså. 
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Behov av infrastrukturåtgärder Trollhättan – Göteborg 

I Målbild Tåg 2035 ökar turtätheten på sträckan, både för lokala och regionala tåg. För att möjlig-

göra det anges ett antal infrastrukturförbättringar i målbilden, som motsvarar jämförelsealternativet 

(JA) i denna utredning: 

 Ytterligare vändspår i Älvängen 

 Plattformsförlängning till 250 meter 

 Hastighetshöjning till 250 km/h 

Den avgörande skillnaden mellan jämförelsealternativet (JA) och utredningsalternativen är i UA1-

3 att tio dubbelturer av regiontågen gör fler uppehåll, vilket ger förlängda restider. I UA4 förlängs 

lokaltågslinjen Göteborg-Älvängen till Trollhättan vilket dels ökar antalet turer, dels ökar skillna-

den i genomsnittshastighet mellan tågen. 

I UA1 bedöms ingen ny infrastruktur vara nödvändig. I UA2-3 ökar risken för att långsamma tåg 

behöver köras om av snabbare, åtminstone vid störningar i trafiken. I det fallet finns behov av en 

station där sådan omkörning (förbigång) kan ske. I UA4 behöver både region-, regionexpress- och 

fjärrtåg köra om lokaltåg. Detta skulle kunna ske vid någon av lokaltågstationerna, troligtvis Nöd-

inge eller Nol, men en sådan lösning ger dock ca sex minuters längre restid för lokaltågen, vilket är 

en betydande försämring.  

För att inte förlänga restiderna behöver istället två nya parallella spår byggas på lämplig delsträcka. 

En sådan sträcka bör omfatta minste tre stationer där lokaltågen gör uppehåll för att inte förlänga 

restiderna. Lämplig sträcka skulle kunna vara Nödinge-Älvängen, alternativt Nol-Lödöse södra. 

Nödvändig järnvägsinvestering bedöms i de olika UA vara: 

 UA1: ingen investering 

 UA2-3: nytt förbigångsspår i vardera riktningen, till exempel i Upphärad; 160-200 mkr 

 UA4: nytt dubbelspår ca 9 km (innebär partiellt fyrspår på delsträckan), inklusive plattformar 

vid tre stationer; ca 1900 mkr 

De nya stationerna behöver utrustas med plattformar och planskild korsning över eller under spåren. 

Behov och kostnad är bedömt enligt följande: 

 Nygård: Sidoplattformar vid huvudspår och planskild övergång; 55-75 mkr 

 Upphärad: Sidoplattformar vid huvudspår i UA1, sidoplattformar vid sidospår i UA2-UA3 

då omkörningsmöjlighet måste finnas (kostnad för sidospår redovisas ovan) och planskild 

övergång till plattformar; 55-75 mkr 

 Velanda: sidoplattformar vid huvudspår och planskild övergång till plattformar; 55-75 mkr 
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Sammanställning resande och ekonomi Trollhättan – Göteborg   
Tabell 2-4 Sammanställning av resande och ekonomi för UA1-UA4 jämfört med JA 

UA jämfört med JA för målår 2035 UA1 UA2 UA3 UA4 

RESANDE     

Koll-resor (enkelresor/vardag) – 350 – 425 – 499 393 

Persontransportarbete (pkm/vardag) – 26 883 – 33 918 – 40 385 75 584 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)     

Trafikkostnader, tåg: 1,1 2,1 3,2 28,7 

Trafikkostnader, buss: – 1,1 – 1,1 – 2,2 – 2,2 

Biljettintäkter: – 4,8 – 6,1 – 7,3 13,6 

Regionbidrag: 4,8 7,1 8,2 12,9 

Marginalkostnadstäckningsgrad Neg. Neg. Neg. 51 % 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR     

Järnvägens kapacitet (mkr) 0 160-200 160-200     Ca 1 900 

Nya stationer (mkr) 55-75 110-150 110-150 165-225 

 

 

Måluppfyllelse Trollhättan – Göteborg 

I Tabell 2-5 är måluppfyllelsen i förhållande till Målbild tåg 2035 bedömd. UA1-UA3 klarar varken 

kraven på ökat nettoresande eller kostnadseffektivitet (minst 30 % i ktg). I UA4 påverkas genom-

resande positivt då det är lokaltåg som förlängs till Trollhättan och regiontågen snabbas upp och 

nettoeffekten på resandet bedöms bli positivt (+393 enkelresor/vardag). Intäkterna bedöms öka i 

UA4 och regionbidraget ökar i samtliga alternativ. 

Tabell 2-5 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA1 UA2 UA3 UA4 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
    

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
    

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
    

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
    

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 

I Tabell 2-4 ovan visas förändrat regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Trollhättan – 

Göteborg. Därutöver krävs cirka 48 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik 

till den nivå som ingår i Målbild Tåg 2035. 

Tabellen visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och nya stationer. 

Därutöver krävs cirka 450 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att klara den trafik 

som ingår i Målbild Tåg 2035. 
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Datum 2017-09-18 

Diarienummer KTN 2016-00204 
 

Enligt sändlista 

   

  

Följebrev                                                                
Remiss av Västtågsutredningen – nya tågstationer 
 

Västra Götalandsregionen utreder förutsättningar att öppna nya tågstationer i 

mindre samhällen samt hur dessa kan bli centrala punkter för invånarna i 

tågtrafiksystemet. Kollektivtrafiknämnden genomför utredningen på uppdrag av 

regionfullmäktige. Utredningen ska komplettera Västra Götalandsregionens 

”Målbild Tåg 2035” med mål för nya stationer. Västtrafik AB har deltagit i 

genomförandet av utredningen och arbetet har skett i nära dialog med tjänstemän i 

berörda kommuner samt NÄLs sjukhus. Utredarna har också haft dialog med 

Trafikverket under arbetets gång. Vid flera tillfällen har utredningen lyfts på 

politisk nivå med kommunerna genom de delregionala kollektivtrafikråden, i syfte 

att informera och ta emot inspel och frågor, senast under våren 2017. 

 

En viktig förutsättning är att infrastrukturen byggs ut så att fler stationer inte ger 

negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna samtycker och 

planerar för en positiv bostadsutveckling i berörda tätorter. Ett 40-tal potentiella 

stationslägen analyserats i utredningen. Utredningen utgår från kriterier och 

riktlinjer som kollektivtrafiknämnden beslutat. Kriterierna handlar om resande, 

trafikekonomi och investeringsbehov i infrastruktur. Kriterierna har varit en 

förutsättning i analysen av nya stationer. Utredningen visar att av de 40 potentiella 

stationslägena är det 13 stycken som uppfyller kollektivtrafiknämndens kriterier.  

 

Kollektivtrafiknämnden är positiv till etablering av nya stationslägen, men tar i 

nuläget inte ställning till vilka stationslägen som kan vara aktuella. Enligt 

samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen ska 

kollektivtrafikens strategiska frågor hanteras i de delregionala kollektivtrafikråden 

och därför skickas utredningen nu ut på remiss. Samverkansformerna fastställer 

också att det är kollektivtrafikråden som är remissinstanser och inte de enskilda 

kommunerna. Det är därför viktigt att kollektivtrafikråden i remissvaret beskriver 

sin syn på de utpekade stationerna.  
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Västtågsutredningen har dokumenterats i en huvudrapport och tre underlagsrapporter.  

 Huvudrapport 

 Underlagsrapport 1: Analyser och beräkningar 

 Underlagsrapport 2: Erfarenheter från Skåne och Småland 

 Underlagsrapport 3: Utredning av station vid NÄL 

 

Huvudrapporten bifogas. Samtliga rapporter kan också nås via nedanstående länk: 

http://www.vgregion.se/malbildtag 

 

Kollektivtrafiknämnden har under 2017 medverkat i en forskningsstudie som 

utförts av K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Studien belyser 

pendeltågens och regiontågens betydelse för utveckling av fastighetspriser i 

Västra Götaland. Rapporten ingår inte i remissunderlaget men finns tillgänglig 

som information på ovanstående länk. 

 

Vi tar gärna emot allmänna synpunkter på utredningen från alla remissinstanser. 

Därutöver har vi riktat specifika frågor till de delregionala kollektivtrafikråden, 

Trafikverket samt till Region Jönköping och Östfold fylkeskommune. 

 

1. För att kunna öppna nya stationer utan att försämra kapacitet och restid för 

större resandeströmmar och för att kunna erbjuda en tillräckligt god 

service till orten krävs infrastrukturåtgärder i olika omfattning för samtliga 

föreslagna stationer. Dessa får prioriteras i samband med kommande 

revidering av de långsiktiga infrastrukturplanerna. Finansieringsmodellen i 

utredningen bygger på Skånes utveckling av Pågatågens stationer. I 

korthet bygger det på att kommunen bekostar stationen, Västra 

Götalandsregionen utökad tågtrafik och Trafikverket bekostar 

infrastruktur. Viss möjlighet till medfinansiering via regional plan 

beträffande infrastruktur kan finnas.   

 Hur bedömer kollektivtrafikråden kommunernas vilja att 

medfinansiera enligt utredningens förslag? Hur ser ni på nyttan 

jämfört med kostnader i järnväg, stationer och trafikering? 
 

2. En förutsättning för nya stationssamhällen är att berörda kommuner 

förbereder utvecklingsplaner och satsar för ökad bebyggelse och fler 

invånare som gynnar ett framtida resande med tågtrafiken samt tar ett 

finansieringsansvar för stationerna. Resandebedömningarna i utredningen 

utgår från en befolkningstillväxt på 30 procent i de orter som får stationer. 

Detta är en väsentligt högre befolknings-tillväxt jämfört med de flesta 

kommuner i Västra Götaland. Utredningen föreslår 13 nya tågstopp, 

förutsatt att infrastrukturåtgärder görs som medger tillräcklig kapacitet.  

 Hur bedömer kollektivtrafikråden de 13 tätorternas 

utvecklingspotential och kommunernas vilja att satsa på dessa orter?  

 Hur bedömer kollektivtrafikråden att nya stationer kan bidra till att 

stärka kopplingen stad-land i Västra Götaland jämfört med andra 

möjliga åtgärder? 

 

 

http://www.vgregion.se/malbildtag
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3. I Västra Götaland har vi höga mål för kollektivtrafikens utveckling. För att 

nå dem behöver varje åtgärd göras så samhällsekonomiskt effektivt som 

möjligt. Att dra ner på parallellgående busstrafik när tågtrafiken byggs ut 

med fler turer och stationer är en förutsättning i Västtågsutredningen. Nya 

tågstationer med matande busstrafik och pendelparkering har varit mycket 

framgångsrikt i Skåne. Här kommer VGR/Västtrafik behöva 

kommunernas stöd i att detta blir en konsekvens av nya tågstationer.  

 Hur ser kollektivtrafikråden på en reducering av parallellgående 

busslinjer som förutsättning för att introducera nya tågstopp – är det 

en rimlig hantering?  

 

4. Frågor till Trafikverket;  

Trafikverket har deltagit i utredningen men har inte själva genomfört några 

kapacitetsstudier. I utredningen redovisas förslag till infrastrukturåtgärder 

samt kostnader för dessa. Anser Trafikverket beskrivning av 

investeringsbehov är rätt beskrivna? Behövs ytterligare kapacitetsstudier 

och hur ställer sig Trafikverket i så fall till att genomföra sådana studier? 

 

5. Frågor till Östfold fylkeskommune och Region Jönköping: 

Inom Västtågsutredningen ingår utökad trafik över länsgräns. 5 

dubbelturer till Halden respektive Värnamo ingår redan i Målbild Tåg 

2035. Dessa föreslås utökas till 10 dubbelturer per dag för att främja 

pendling från nya stationer. Hur ser ni på den regionala tågtrafiken mellan 

våra län och er ambition kring den gränsöverskridande trafiken? 

 

Vi vill ha ert remissvar senast den 31 januari 2018.  

Svaret kan skickas till kollektivtrafik@vgregion.se 

Ange diarienummer; KTN 2016-00204 

För frågor angående remissen hänvisas till: pontus.gunnas@vgregion.se 

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Bokeberg 

Avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur 

Koncernkontoret 
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Sändlista: 

1. De fyra delregionala kollektivtrafikråden 

2. NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus 

3. Västtrafik AB 

4. Trafikverket 

5. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings- och Värmlands län.  

6. Östfold fylkeskommune 

7. Länsstyrelsen 

8. Västsvenska handelskammaren 

9. Resenärsforum, Västsverige 

10. Tågoperatörerna och NSB 

11. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 
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Sammanfattning 
Regionfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utreda 

förutsättningarna att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland. Det 

handlar om att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer.  

 

Utredningen utgår ifrån ett antal kriterier och riktlinjer som kollektivtrafiknämnden 

beslutat. Kriterierna handlar bland annat om resandetillskott, trafikekonomi och 

investeringsbehov i ny infrastruktur. Dessa kriterier har varit en förutsättning i analysen 

av nya stationer, 
 

I Västra Götaland finns idag cirka 100 tågstationer. I utredningen analyseras potentialen 

för att öppna ytterligare 40 stationer.  Kartläggningen visar att det finns  

35 tätorter som ligger utmed Västra Götalands järnvägsnät. Dessa tätorter har idag inte 

någon järnvägsstation där tågen stannar. Här bor 35 000 invånare, vilket motsvarar  

2 % av Västra Götalands befolkning.  I utredningen ingår också fem områden/stadsdelar 

som ligger i utkanten av en större tätort som idag har en järnvägsstation men där några av 

kommunerna vill komplettera med ytterligare en station. Här bor idag 17 000 invånare 

vilket motsvarar 1 % av Västra Götalands befolkning. 

 

Utredningens rekommendationer utgår ifrån att det finns en politisk vilja i Västra 

Götalandsregionen att öppna stationer i mindre samhällen om detta kan åstadkommas till 

en ”rimlig” kostnad. Rekommendationerna utgår ifrån att staten och berörda kommuner 

finansierar utbyggnad av järnväg och stationer. Till en mindre del kan den regionala 

transportinfrastrukturplanen utgöra en medfinansieringskälla om kommunerna och 

regionen kommer överens om det. Ökade driftskostnader för tågtrafiken är Västra 

Götalandsregionens ansvar att finansiera. 

 

Västtågsutredningen visar att Målbild tåg 2035 kan kompletteras med mål om 13 nya 

stationer utifrån givna kriterier och analyser, förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att 

fler stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna 

samtycker och planerar för en positiv utveckling i berörda tätorter. 

 

Utgångspunkten i utredningen är att nya stationer endast ska öppnas om det är långsiktigt 

försvarbart och att stationerna klarar uppsatta kriterier på lång sikt. Utredningen utgår från 

att Målbild tåg 2035, som regionfullmäktige tidigare beslutat, är genomförd i respektive 

stråk innan nya stationer öppnas. I utredningen redovisas således ytterligare 

investeringsbehov utöver Målbild Tåg 2035. Den tidigare beslutade målbilden för 2035 

bedöms generera 80 000 nya tågresor per dag. Det årliga regionbidraget ökar då med 555 

mnkr och investeringsbehovet i järnväg uppgår till 45 mdr.  

 

Om de 13 nya stationerna öppnas och trafikeras med fler tåg enligt Västtågsutredningens 

förutsättningar ökar kollektivtrafikresandet med 4 500 resor per dag. Detta är en 

nettoeffekt av resandeökningar och resandeminskningar. Upprättade trafikupplägg 

innehåller fler tågturer och reducering av busstrafik. Regionbidraget bedöms öka med 12 

mnkr/år och investeringar i stationer och järnväg bedöms kosta 2,9 - 4,7 mdr utöver de 45 

mdr som redan ingår i målbilden. 

 

Efter Västtågsutredningen har beslutats kan eventuella nya stationer prövas 

tillsammans med övriga investeringsbehov och prioriteras när revidering ska göras 

av nästa nationella infrastrukturplan 2022-2033.  
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1 Bakgrund till utredningen 
Regionfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att 

utreda förutsättningarna att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland. 

Det handlar om att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer. Uppdraget är 

formulerat enligt följande: 

 

1. i dialog med kommunerna och Västtrafik AB komplettera Målbild Tåg 2035 

för att uppnå pågatågseffekten även i Västra Götaland. 

2. ta fram en strategi för hur stationerna kan bli centrala punkter för invånare i 

Västra Götalands pågatågsystem (se kapitel 2 i denna rapport) 

 

Bakgrunden till uppdraget är att Skåne har haft en positiv utveckling av sin region- 

och lokaltågstrafik. Under åren 2011-2015 öppnades ett tjugotal nya stationer i 

nordöstra Skåne och södra Småland. Västtågsutredningen ska belysa om det är möjligt 

att få en liknande utveckling i Västra Götaland. 

 

Utredningen har skett i nära samverkan med tjänstemän från berörda kommuner.   

Samråd har även skett med Trafikverket. Politiska avstämningsmöten har skett i de 

delregionala kollektivtrafikråden under 2016. Ytterligare avstämningar och dialog sker 

i de delregionala kollektivtrafikråden under maj och juni 2017. Utredningen remitteras 

till råden under hösten 2017. 

 

Huvudrapporten och följande underlagsrapporter finns på  

http://www.vgregion.se/malbildtag 

i. Underlagsrapport 1: Analyser och beräkningar  

ii. Underlagsrapport 2: Erfarenheter från Skåne och Småland 

iii. Underlagsrapport 3: Utredning av station vid NÄL 

 

I denna rapport används en del benämningar vilka förklaras i ordlistan i bilaga 2. 
 

Trivector anlitades som konsult för genomförande av analyser och ekonomiska 

beräkningar. Följande personer har ingått i utredningens projektledning: 

 

- Jan Efraimsson, Västra Götalandsregionen (projektledare) 

- Ingemar Bengtsson, Västtrafik 

- Mats Améen, Trivector 

- Pontus Gunnäs, Trivector (under 2016 Trivector och under 2017 som VGRs 

regionutvecklare) 

  

  

http://www.vgregion.se/malbildtag
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2 Hur kan stationerna bli centrala punkter för 
invånare i Västra Götalands tågsystem 

I detta avsnitt redovisas hur stationer kan bli centrala punkter i Västra Götalands 

tågsystem. Inledningsvis beskrivs vilken roll tågstationer har för utvecklingen av 

mindre orter. Därefter beskrivs hur stationssamhällen fysiskt kan utformas så att det 

gynnar ett hållbart resande där tåget är huvudresan.  

 
Stationers roll för utveckling av mindre orter 
Inom Mistra Urban Futures 1 kunskapsprocess ”Det urbana stationssamhället – vägen 

mot ett resurssnålt resande” har flera projekt genomförts för att se hur 

stationssamhällen kan utvecklas och vad som krävs för att nå en ökad andel hållbart 

resande. Ett delprojekt har varit ”Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess 

omland”. Nedan redovisas en sammanfattning av denna forskning.  

 

En ny tågstation är positivt för orten 

Orter kan utvecklas på ett positivt sätt till följd av stationsetableringar om rätt 

förutsättningar föreligger. Även i orter med redan god tillgänglighet, exempelvis med 

bil, kan tågstationer ge ett tillskott då möjligheten till pendlingsresor ökar. Orten 

tillgängliggörs då ytterligare för ungdomar och körkortslösa. En ny tågstation innebär 

bättre tillgänglighet för en bredare grupp människor. Forskningen visar också att en 

tågstation upplevs som ett stort värde för bygden och inger framtidstro. 

 

Det är inte alltid en station ger positiv utveckling 

Forskningen visar också att det inte föreligger entydiga resultat med positiv utveckling i 

alla stationsorter. I vissa fall har stationsorter en svag utveckling. Planeringen av 

stationsområden i större städer är inte alltid överförbart till mindre tätorter. Forskningen 

visar att det inte räcker att enbart öppna en tågstation. Det krävs mer för att satsningen 

ska bli lyckosam. Faktorer som har avgörande betydelse för utvecklingen i en ort är:  

 Hushållens avstånd till stationen 

 Ortens pendlingsavstånd till en större arbetsmarknad, helst under 45 minuter 

 Tågets transportkvalitet, bl a turutbudet 

 Restidskvot, tågets restid i förhållande till bilen 

 Aktiv samhällsplanering från kommunens sida 

 

Familjer som flyttat från en stad till en mindre ort använder ofta bilen 

Forskningen visar att hushåll i mindre stationsorter i högre grad är bilburna jämfört med 

hushåll i större städer. Andelen som väljer tåget för arbetspendling beror på en 

kombination av ovanstående olika faktorer. Tågstationen ger samhället en attraktivitet 

med sin service, men bilen är fortfarande huvudtransportmedlet. Många familjer som 

flyttat från en stad till ett mindre stationssamhälle använder i högre grad bilen efter 

flytten för att klara att få ihop vardagspusslet. 

  

  

                                                 
1 Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling där 

bland annat Västra Götalandsregionen är medfinansiär. 
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Viktigt med hög standard på tågtrafikens utbud 

För de stationssamhällen som studerades i delprojektet ”Stationens roll för mindre orter 

och dess omland” visade att orter som ligger inom bra pendlingsavstånd till en större 

arbetsmarknader har en positiv utveckling. Även de orter som hade god tillgång till tåg 

med bra tågtrafikutbud och bra transportinfrastruktur med närhet till väg med hög 

kapacitet utvecklas positivt. Därtill fann forskningen att orter utvecklas positivt när 

kommunen medvetet satsat och samverkat med relevanta aktörer.  

 

Viktigt med pendlingstid under 45 minuter till större arbetsmarknad 

Forskningen visar att de tätorter som utvecklas bäst är de som ligger inom 45 minuters 

restid till en större arbetsmarknad och där tågtrafikutbudet är väl utbyggd. För orter 

som inte har dessa förutsättningar blir det ännu viktigare att kommunen aktivt arbetar 

samhällsplanering för att utveckla samhället.  

 

Tågstation bidrar till högre fastighetspriser 

Det nationella forskningscentrumet för kollektivtrafik, K2, har analyserat tågstationers 

betydelse för fastighetspriser. Tågtrafiken har en roll för tillgänglighet ur såväl sociala, 

ekonomiska som miljömässiga aspekter. Man kan därför förvänta sig att nyttan som 

människor upplever av att bo i närheten av en tågstation avspeglar sig i vad man är 

villig att betala för en bostad. De flesta forskningsstudier visar att närhet till tågstationer 

påverkar fastigheters värde. Effekterna kan dock skilja sig åt beroende vilken typ av 

tågtrafik som stannar vid stationen. Generellt verkar det finnas störst effekt på 

fastighetspriserna om tågtrafiken är anpassad för arbetspendling.  

 

Fysisk utformning av stationssamhällen 
Som tidigare nämnts räcker det inte att enbart öppna en tågstation och hoppas på en 

positiv utveckling i samhället med en hög andel hållbart resande.  

 

Bebyggelsen behöver utvecklas på ett sätt som gör att närheten till stationen 

prioriteras. Hushåll som fysiskt ligger nära en station har större pendlingsbenägenhet 

med tåg. De som bor inom en kilometer från stationen har allra störst incitament att 

välja tåget. Här är en svår avvägning mellan att förtäta samhällets kärna och erbjuda 

ett attraktivt boende och samtidigt minimera tågets negativa effekter som buller och 

vibrationer. I vissa fall krävs att stationens närområde anpassas till parkeringsplatser 

och offentliga rum eller service som inte är så störningskänslig. 

 

Det attraktiva stationssamhället prioriterar anslutningsresorna med cykel och gång. 

Åtgärder som underlättar möjligheten att ta cykeln på ett trafiksäkert sätt till stationen 

är positivt. Bra cykelvägar och cykelparkering vid stationen gör att fler väljer dessa 

kombinationsresor. Stationen har ett omland som gör att en del väljer att ta bilen till 

stationen. Det är då viktigt att kommunen bygger ut pendelparkeringar på ett sätt som 

ger korta gångavstånd mellan bil och tåg.    

 

Det geografiska läget på en station kan innebära att det är positivt att utveckla 

matarbuss från närliggande orter till tåget. Även här är det viktigt att planera för god 

tillgänglighet vid stationen och på så sätt erbjuda korta och bekväma omstigningar 

mellan buss och tåg. 

 

För att uppnå en positiv utveckling av stationssamhället krävs att kommunen aktivt 

arbetar med markanvändning och detaljplaner som gynnar en bebyggelseutveckling så 
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nära stationsområdet som möjligt. Men mot bakgrund av ovanstående text är det 

viktigt att beakta den enskilda ortens förutsättningar när det gäller att utveckla 

stationsnära bebyggelse.     

 

Ett aktivt arbete och god samverkan mellan alla berörda parter borgar för att 

tågstationerna kan bli centrala punkter för invånarna i Västra Götalands tågsystem. 

 

3  Erfarenheter från Skåne och Småland 
I nordöstra Skåne och södra Småland öppnades 21 nya stationer i mindre samhällen 

under åren 2011-2015. Syftet med satsningen var bland annat att integrera arbets- och 

bostadsmarknaden i berörda orter med det mer expansiva västra Skåne.  

 

Erfarenheterna från Skåne och Småland kan sammanfattas enligt följande: 

 

 Ett viktigt steg i genomförandet var att i ett tidigt skede teckna 

avsiktsförklaringar mellan Trafikverket, Region Skåne och kommunerna.  

 Huvudprincipen i Skåne var att berörd kommun bekostade nya stationer. 

Regionen bekostade trafikeringen och via länstransportplanen även 

medfinansiering av ökad järnvägskapacitet. Trafikverket bekostade huvuddelen 

av järnvägens kapacitetsförstärkningar. 

 I Skåne fanns ledig järnvägskapacitet på huvuddelen av järnvägsnätet för att 

klara nya lokala tågturer. Nya tågturer kunde sättas in utan att förlänga 

körtiderna för Öresundstågen.   

 Alla nya stationer fick ett utbud motsvarande 11-20 dubbelturer/dag.  

 Parallella busslinjer utmed järnvägen i Skåne lades ned och ersattes med tåg. 

Några av de nedlagda busslinjerna har återinförts i efterhand. 

 För att klara trafikeringen av de nya stationerna krävdes ytterligare elva 

tågfordon.  

 Efter två år hade kollektivtrafikresandet till och från de nya stationerna i Skåne 

ökat med 1 100 resor per dag. Även genomresandet ökade.   

 Regionbidraget är relativt högt per ny resa när man jämför med medelvärdet 

för hela pågatågstrafiken.  

 Invånarna i berörda orter är överlag positiva till hur tågtrafiken påverkat 

bygdens utvecklingsmöjligheter. Invånarantalet har dock inte ökat i någon 

större omfattning. Troligtvis har tågtrafiken inneburet att utflyttningen minskat 

eller avstannat. 

 

Ytterligare information angående erfarenheter från Skåne och Småland finns i 

underlagsrapport 2. Erfarenheterna från Skåne och Småland har lyfts in i 

utredningsarbetet för Västtågsutredningen.  
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4 Trettiofem tätorter och fem områden/stadsdelar 
I utredningen ingår 35 tätorter som ligger utmed Västra Götalands järnvägsnät. Dessa 

tätorter har idag inte någon järnvägsstation där tågen stannar. Här bor 35 000 invånare, 

vilket motsvarar 2 % av Västra Götaland befolkning. Invånarantalet i de  

35 tätorterna varierar mellan 231 – 8 839 invånare. 

 

I utredningen ingår också fem områden/stadsdelar som ligger i utkanten av en större 

tätort som idag har en järnvägsstation men där kommunerna vill komplettera med 

ytterligare en station. Här bor 17 000 invånare vilket motsvarar 1 % av Västra 

Götalands befolkning. I bilaga 1 redovisas invånarantalet i dessa tätorter och 

områden/stadsdelar. 

 

I Målbild Tåg 2035 ingår trafikering av ny stambana Göteborg-Jönköping och vidare 

mot Stockholm. Stationer på den nya stambanan behandlas inte i Västtågsutredningen. 

Dessa behandlas i den tidigare framtagna funktionsutredningen för tågstråket 

Jönköping-Borås-Göteborg år 2050. 

 

Dessa tätorter och områden/stadsdelar ingår i Västtågsutredningen 
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Under Västtågsutredningens genomförande har det skett tre tjänstemannasamråd med 

företrädare från kommunerna. Vid två av samråden fick respektive kommun beskriva 

eventuella utvecklingsplaner för sina tätorter och beskriva betydelsen av att öppna nya 

stationer i sin kommun. Den generella uppfattningen var att kommunerna ser positivt 

på att öppna stationer. Flera av kommunföreträdarna kände dock en oro över hur 

mycket busstrafiken skulle komma att reduceras och kunde inte ge ett entydigt svar 

när det gäller kommunens uppfattning om att öppna stationer. Därtill finns oro över 

förlängda restider och förlorad konkurrenskraft för tåget om nya stopp öppnas längs 

med banan utanför den egna kommunen. 

För vissa av tätorterna pågår redan idag kommunal planering av nya bostäder. I andra 

fall påtalades att sådan planering sannolikt kan påbörjas om en ny station ska öppnas. 

Därmed återstår en del arbete efter att Västtågsutredningen avslutats för att gå vidare 

med ytterligare samråd mellan VGR/Västtrafik och kommunerna.  

 

5 Kriterier för utredningens genomförande 
I Målbild Tåg 2035 finns kriterier beslutade när det gäller öppnandet av nya 

stationer. Under utredningens genomförande har kollektivtrafiknämnden 

beslutat om riktlinjer för utredningens genomförande. 

 

Nedan framgår kriterier där de potentiella stationerna prövas i två analyssteg. 

Dessutom visas riktlinjer för utredningens genomförande: 

 

Analyssteg 1 (resande och trafikekonomi) 
a) Nettoresandet på aktuell bana ska öka, d v s man ska vinna fler resenärer än 

man förlorar. 

b) Restidskvoten i tunga reserelationer ska vara konkurrenskraftig, d v s att 

kollektivtrafikens restider förhållande till bilen ska vara konkurrenskraftiga. 

c) Pendlingsbenägenheten mellan regionens större städer ska beaktas. 

d) Tågtrafikens kostnadseffektivitet ska beaktas. Minst 30 % marginalkostnads-

täckningsgrad ska eftersträvas, d v s minst 30 % av trafiksatsningens 

tillkommande kostnader bör täckas med nya biljettintäkter. 

 
Analyssteg 2 (infrastruktur) 

e) Infrastrukturens kostnadseffektivitet ska beaktas, d v s investeringskostnaden i 

kapacitetsförstärkt järnväg och stationer ska vägas mot resandetillskottet. 

 

Riktlinjer för utredningens genomförande 
 Långsiktigt ska minsta tågtrafikutbud vid en station vara 10 dubbelturer/dag. 

Detta motsvarar ett tåg i timmen i högtrafik. 

 Inledningsvis kan turutbudet vara minst 5 dubbelturer/dag. 

 Parallellgående busslinjer reduceras och byts ut mot tåg där så är möjligt. 

 Fokus på utredningen är år 2035.  

 Utredningen ska vara framåtsyftande. I analysen har antalet invånare och 

sysselsatta i tätorter som får en ny station har räknats upp med 30 procent 

jämfört med 2016. Om man ska klara en sådan befolkningsökning krävs att 

kommunerna arbetar aktivt med utvecklingsplaner för de tätorter som får 

stationer tätorten. 
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6 Metod för att beräkna resandet 
Att öppna nya stationer är positivt för invånarna i de aktuella tätorterna och 

kollektivtrafiken får därmed en resandeökning. Nya stationer kan dock påverka 

genomresandet negativt i form av längre restider. För att en stationssatsning ska vara 

meningsfull krävs att resandetillskottet på den nya stationen är större än förlusten av 

genomresande. Det har därför varit en central del i utredningen att utforma och pröva 

olika trafikeringsupplägg som ger så stort nettoresande som möjligt. Resandet har 

beräknats i både antal resor och personkilometer, d v s reslängden beaktas också i 

utredningen.  

I utredningen prövas två huvudprinciper för tåguppehåll i nya tätorter. 

 att stanna tätare med befintliga tågturer (risk att nettoresandet minskar). 

 att komplettera tidtabellen med nya lokala tågturer (risk att järnvägens kapacitet 

inte är tillräcklig). 

 

Beräkning av nya resor från nya stationer 

I Västtågsutredningen studeras ett fyrtiotal potentiella stationer. Det framtida 

kollektivtrafikresandet till och från respektive tätort beräknades med hjälp av en 

resalstringsmodell som bygger på erfarenheter från bland annat Skåne. Följande 

parametrar ingår i modellen: antalet boende och sysselsatta, boende och sysselsattas 

avstånd till en tänkt järnvägsstation, tätortens lokalisering, restiden till större städer, 

turtäthet mm.  

  

Beräkning av minskat genomresande 

Ytterligare uppehåll med befintliga tåg vid nya stationer förlänger restiden för dem 

som reser långt. För varje nytt stationsuppehåll görs ett tidspåslag i tidtabellen 

motsvarande 1,5-3 minuter beroende på tågets hastighet vid den nya stationen. Med 

hjälp av restidselasticitet beräknas hur mycket genomresandet minskar vid en förlängd 

restid. 

 

Reducering av busstrafik 
I samtliga utredningsalternativ förutsätts en reducering och anpassning av den 

parallellgående busstrafiken. I många av utredningsalternativen förslås stora 

förändringar av busstrafiken. I ett senare skede krävs mer detaljerade bedömningar av 

hur busstrafiken bör anpassas och reduceras.  

 

Det är viktigt att kommunerna har förståelse för att den parallellgående busstrafiken av 

ekonomiska skäl behöver reduceras om stationer öppnas och tågtrafiken byggs ut. 

Förslag till reducerad och anpassad busstrafik i olika stråk framgår i underlags- 

rapport 1. 
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7 Analyssteg 1 – Vilka tätorter klarar inte de fyra 
kriterierna?  

I det första analyssteget beräknades resandekonsekvenser och trafikekonomi 

av att öppna nya stationer 2035. Utgångspunkten för beräkningarna är att 

satsningar i Målbild Tåg 2035 är genomförda. Vad blir då resande-

konsekvenserna av att öppna ytterligare stationer i förhållande till fastställd 

Målbild Tåg 2035? 

 

De tätorter som markeras röda på kartan klarar inte uppsatta kriterier i något 

av de trafikeringsalternativ som har analyserats. Nettoresandet påverkas 

negativt och/eller kostnadstäckningsgraden uppnår inte 30 % om dessa 

stationer öppnas. I underlagsrapport 1 framgår detaljerade analysresultat för 

respektive stråk som studerats. 

 

 
 

Resultat av analyssteg 1 

Utredningen rekommenderar att inte öppna nya stationer i följande 13 tätorter: 

Hogstorp, Ödsmål, Alvhem, Frufällan, Rydboholm, Lövekulle, Vartofta, Kättilstorp, 

Odensberg, Torbjörntorp, Skultorp, Älgarås och Tösse 
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8 Analyssteg 2 - infrastrukturkostnad i 
förhållande till resandetillskottet.  

I detta analyssteg redovisas bland annat investeringskostnad i järnväg och stationer i 

absoluta tal och per ny resa. I underlagsrapport 1 framgår mer detaljerade uppgifter 

och hur investeringskostnaderna fördelar sig på järnväg respektive på stationer.  

 

Det bör poängteras att Västtågsutredningen har karaktären ”idéstudie” och är inget 

beslutsunderlag för ett genomförande. Det krävs fördjupade studier angående teknisk 

utformning av stationer, järnvägens investeringsbehov, justeringar i busstrafiken och 

överenskommelser angående finansiering innan beslut kan tas angående att bygga nya 

stationer. 

 

Nedan ges en redovisning av utredningens resultat stråk för stråk. 

 

 

Norge-Vänerbanan, sträckan Trollhättan - Halden  
Studien omfattar följande fyra stationer; Bäckefors, Dals 

Rostock, Brålanda och Frändefors. Om man ska öppna 

stationer på denna sträcka krävs 10 nya dubbelturer med 

regiontåg på sträckan Trollhättan-Halden. Fem av dem 

ingår redan i Målbild Tåg 2035.  

 

De trafikekonomiska kalkylerna som upprättats i 

Västtågsutredningen omfattar hela sträckan Trollhättan-

Halden. Kostnadstäckningsgraden för tillkommande fem 

dubbelturer hamnar på 36 % och regionbidraget blir 

relativt högt per resa. Samråd angående eventuell 

medfinansiering av tågtrafikens underskott bör göras 

senare med företrädare från Östfold fylkeskommune.  

 

För att klara de 10 dubbelturerna krävs att järnvägen kompletteras med ytterligare ett 

mötesspår på svensk sida, utöver de två som redan föreslås i Målbild Tåg 2035. Den 

tillkommande infrastrukturen, järnväg och stationer, bedöms översiktligt kosta  

260-400 mnkr, vilket motsvarar 20-30 kr per ny resa. Utöver detta behövs eventuellt 

ett nytt mötesspår på norsk sida, som inte ingår i kalkylen. 

 

I Norge har det beslutats att bygga dubbelspår från Moss till Sarpsborg. Ambitionen 

är att dubbelspåret ska förlängas till ner till Halden fram till år 2034. Det är troligt att 

fjärrtrafiken Oslo-Göteborg då kommer att öka i omfattning. Med utökad 

regiontågstrafik Trollhättan-Halden finns en risk att banan kan bli överbelastad. Med 

dagens sätt att tilldela tåglägen skulle sannolikt regiontågen få stå tillbaka för fjärrtåg 

mellan Oslo-Göteborg. Detta kan vara en risk för den framtida regiontågstrafiken 

men kan också ses som en möjlighet, d v s att driva på utvecklingen av ny 

infrastruktur, genom att påvisa att det finns både regionala och nationella nyttor i 

stråket. 

 

Rekommendation av mål: Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i 

Bäckefors, Dals Rostock Brålanda och Frändefors, efter utbyggnad av 

nödvändig infrastruktur.  
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Norge-Vänerbanan, station vid NÄL 
Även en station i anslutning till Norra Älvsborgs Länssjukhus 

(NÄL) har analyserats i utredningen. Två alternativ har 

studerats – antingen en station i järnvägstunneln under 

sjukhuset eller norr om tunnelmynningen.  

 

Generellt genomgår sjukvården i Sverige en koncentration av 

specialistvård där färre sjukhus kommer erbjuda specialvård 

inom specifika områden. Detta ställer ökade krav på 

sjukhusens tillgänglighet i framtiden.  

 

En station vid NÄL innebär att NÄLs upptagningsområde 

växer geografiskt. Tillgängligheten till sjukhuset ökar 

markant och möjligheten att rekrytera personal förbättras. Restiderna för boende inom  

10-milsradien minskar med 30-70 %. Utgångspunkten i studien är att samtliga regiontåg 

stannar vid en ny station i anslutning till NÄL.  

 

Analysen visar att en station vid NÄL ger en kraftig ökning av kollektivtrafikresandet.  

Trafikekonomin är mycket god. Det ska också framhållas att det är synnerligen tekniskt 

komplicerat att bygga en station i en befintlig järnvägstunnel och därutöver är det höga 

säkerhetskrav eftersom tunneln även kommer att trafikeras av godståg. Det återstår ett 

omfattande arbete att beräkna kostnaden för en sådan station. En grov bedömning har 

gjorts i Västtågsutredningen att kostnaden eventuellt kan hamna på 700 – 1 000 mnkr, 

vilket motsvarar 30-43  kr per ny resa. En station norr om tunnelmynningen skulle bli 

billigare, men hamnar betydligt längre från sjukhuset och ställer därmed krav på en 

högklassig transfer-lösning. 

 

Se även underlagsrapport 3 ”Utredning av station vid NÄL.” 

 

Rekommendation av mål:  

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med en tunnelstation i anslutning till NÄL.  

Fortsatta samråd krävs med Trafikverket. 

 

 

Norge-Vänerbanan, sträckan Trollhättan - Göteborg  
Den nya järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan invigdes 

2012. Banan har dubbelspår och trafikeras av fjärrtrafik, 

regiontåg, lokaltåg samt godståg. 

 

I utredningen studeras nya stationer i Velanda, Upphärad och 

Nygård. Sex olika trafikeringsalternativ har analyserats och 

redovisas i underlagsrapport 1.  

 

Samtliga alternativ där regiontågen mellan Trollhättan och 

Göteborg får nya uppehåll visar negativt nettoresande. 

Trollhättans kommun har visat stort intresse för en station i 

Upphärad. I ett av alternativen får regiontågen endast ett nytt 

uppehåll, d v s i Upphärad. Även detta alternativ ger negativt 

nettoresande. Resandetappet Tvåstad-Göteborg blir större än 

resandetillskottet i Upphärad. 
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I utredningen prövades även tre alternativ med utökad trafik, där en del av lokaltågen 

Göteborg-Älvängen förlängs till Trollhättan. Av dessa tre alternativ ger alternativ 

(UA4) bäst resultat. I UA4 snabbas regiontågen upp mellan Tvåstad och Göteborg 

genom att inte göra uppehåll i Lödöse, Älvängen och Bohus.  

Detta ger stora resandeökningar mellan städerna Vänersborg/Trollhättan och 

Göteborg. Resandetillskottet från de tre nya stationerna, Velanda, Upphärad och 

Nygård blir dock mindre än resandetappet från befintliga stationer i Lödöse, Älvängen 

och Bohus som får färre resmöjligheter.  

 

För att klara den utökade tågtrafiken skulle det krävas mer järnvägskapacitet. Det 

krävs att järnvägen får fyra spår på en delsträcka som är minst 7-10 kilometer och 

minst 3 stationer behöver inbegripas. Totalt uppskattas att ny infrastruktur i järnväg 

och stationer kostar 1,6 - 2,6 mdr, vilket motsvarar 80-130 kr per ny resa. Det innebär 

en hög infrastrukturkostnad per ny resa.  

 

Rekommendationen är att inte komplettera Målbild Tåg 2035 med stationer i 

Velanda, Upphärad och Nygård. 

 
 

Kust till kustbanan, sträckan Borås-Värnamo 
Kust till kustbanan är en enkelspårig järnväg 

med begränsad tågtrafik. Endast fjärrtåg 

trafikerar banan idag. I Målbild Tåg 2035 

ingår en trafikering med fem dubbelturer med 

regiontåg Borås-Värnamo.  

 

Om man öppnar nya stationer på sträckan 

krävs tio dubbelturer med regiontåg mellan 

Borås och Värnamo, d v s ytterligare fem tåg 

jämfört med Målbild Tåg 2035. 

 

Fem utredningsalternativ har studerats. Det 

alternativ som bäst uppfyller kriterierna är  

UA3, d v s att öppna stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. Utredningen visar 

att det finns goda möjligheter att effektivisera och reducera busstrafiken, vilket ger 

god trafikekonomi. För att klara den utökade tågtrafiken krävs att järnvägen 

kompletteras med 2-3 nya mötesspår. Förstärkt infrastruktur, i järnväg och stationer, 

bedöms kosta 250-460 mnkr. Detta motsvarar 32-59 kr per ny resa. 

 

Det skulle vara möjligt att öppna stationer även i Gånghester, Målsryd och Aplared,  

d v s totalt sex nya stationer utmed banan. Detta alternativ innebär dock något sämre 

resande och trafikekonomi, se närmare förklaring i underlagsrapport 1. Utredningen 

avvaktar synpunkter från Borås stad. 

 

Rekommendation av mål:  

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Hillared, Länghem och 

Grimsås, efter utbyggnad av nödvändig infrastruktur. 
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Kust till kustbanan, sträckan Borås-Göteborg 
Kollektivtrafikresorna mellan Borås och 

Göteborg sker idag till största del med 

busslinje 100. På längre sikt är ambitionen att 

dessa resor ska ske med tågtrafiken på den 

nya stambanan.  

 

Tågtrafikens syfte på Kust till kustbanan 

mellan Borås och Göteborg blir därmed att 

försörja resbehovet för ”mellanmarknaden”.  

I utredningen analyseras fem olika utredningsalternativ med vardera  

18 dubbelturer/dag. Idag trafikeras banan med 9 dubbelturer/dag. 
 

I alternativ (UA 2) analyseras tre nya stationer, d v s i Landvetter centrum, Härryda och 

Sjömarken. En fördel med detta alternativ är att det är möjligt att genomföra trafiken 

med i huvudsak befintlig järnvägsinfrastruktur. Det finns god samordningspotential för 

reducerad busstrafik, vilket ger god trafikekonomi. Infrastrukturen i form av tre 

stationer bedöms kosta 85-125 mnkr, vilket motsvarar 6-8 kr per ny resa. 

 

Det bör poängteras att det finns vissa begränsningar med exploateringsmöjligheten i 

Härryda kommun på grund av buller från flygplanen, vilket måste beaktas i det 

fortsatta arbetet. I Landvetter centrum finns svårigheter när det gäller lokaliseringen av 

en järnvägsstation i förhållande till tätorten. Möjligen kan de långa avstånden 

överbryggas med gång- och cykelvägar och matarbusstrafik. Västtågsutredningen visar 

att det finns potential för nya stationer. Det krävs fortsatta samråd i ett senare skede 

mellan berörda parter. 

 

Marginalkostnaden i ny infrastruktur för att inkludera stationer även i Rya, Olsfors och 

Hultafors skulle bli hög i förhållande till resandetillskottet, 445-575 mnkr.  

 

Rekommendation av mål:  

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Landvetter centrum, 

Härryda och Sjömarken.  

 
 
Bohusbanan, sträckan Uddevalla-Göteborg 
Målbild Tåg 2035 omfattar regiontågstrafik på sträckan 

Uddevalla-Göteborg. I Västtågsutredningen analyseras tre olika 

utredningsalternativ. Utredningen visar att nettoresandet minskar 

om man skulle stanna tätare med regiontågen, d v s med uppehåll 

även i Jörlanda och Säve. 
 

I alternativ UA 3 prövas en ny trafikstruktur för Bohusbanan med 

en regiontågslinje mellan Uddevalla och Göteborg som snabbas 

upp genom färre stationsuppehåll samt en lokaltågslinje mellan 

Stenungsund-Göteborg som stannar tätare och då även vid de nya 

stationerna Jörlanda och Säve. Analysen visar på stora 

resandeökningar med denna trafikstruktur. 
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Målbilden Tåg 2035 omfattar bl a partiellt dubbelspår på en längre sträcka mellan 

Stenungsund och Göteborg samt uppgradering till 160 km/tim. Investeringskostnaden 

i målbilden är uppskattad 5,7 mdr. För att klara den nya trafikstrukturen krävs 

dubbelspår på hela sträckan Stenungsund-Göteborg. Investeringskostnaden i järnväg 

och stationer ökar med 1,6 - 2,7 mdr utöver Målbild Tåg 2035, vilket motsvarar en 

ökning med 73-120 kr per ny resa. Alternativet innebär en hög infrastrukturkostnad 

per ny resa men resandenyttan och trafikekonomin är mycket god. 

 

En sådan satsning på Bohusbanan är egentligen mycket större förändring än att bara 

öppna stationer i Jörlanda och Säve. Den nya trafikstrukturen innebär resandeökningar 

i alla reserelationer utmed banan. Det handlar om en helt ny trafikstruktur för 

Bohusbanan med både regiontåg och lokaltåg, d v s samma trafikupplägg som  

Norge-Vänerbanan, Västra Stambanan och Västkustbanan. 

 

Rekommendation av mål:  

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Jörlanda och Säve, efter 

utbyggnad av infrastruktur med dubbelspår Göteborg-Stenungsund.  

 

 

Västra Stambanan, sträckan Skövde-Töreboda  
Västra Stambanan är hårt trafikerad och räknas som en av 

Sveriges viktigaste järnvägar. I utredningen analyseras fem 

nya stationer på stambanan mellan Skövde och Töreboda.  

 

Utredningen visar att trafikalternativ där de åtta regiontågen 

som ingår i Målbild Tåg 2035 får tätare stationsupphåll 

mellan Töreboda och Skövde ger negativt nettoresande och 

för låg kostnadstäckningsgrad.  

 

Därför analyseras även fyra alternativ med oförändrad 

uppehållsbild för de åtta regiontågsturerna och trafiken 

utökas med 10 nya dubbelturer mellan Skövde och 

Töreboda som stannar vid de nya stationerna. Endast 

alternativ UA 5, med samtliga fem stationer, ger tillräckligt 

god kostnadstäckningsgrad. Övriga alternativ hamnar på en 

kostnadstäckningsgrad under 30 %.  

 

För att klara den utökade trafiken med 10 nya dubbelturer krävs att järnvägens 

kapacitet förstärks på en delsträcka med ett partiellt fyrspår. Investeringskostnaden för 

ett partiellt fyrspår och nya stationer beräknas till 2,1 - 3,4 mdr utöver Målbild Tåg 

2035. Investeringskostnaden bedöms bli orimligt hög per ny resa, 331-535 kr per ny 

resa. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen visar på dålig trafikekonomi i 

vissa av utredningsalternativen eller att investeringskostnaden i infrastruktur blir 

orimligt hög. 

 

Rekommendationen är att inte komplettera Målbild Tåg 2035 med dessa 

stationer. 
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9 Rekommendationer och ekonomiska konsekvenser 
Kollektivtrafiknämndens uppdrag från regionfullmäktige var att utreda 

förutsättningarna att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer för att uppnå 

”pågatågseffekten” i Västra Götaland.  Utredningen avser att besvara frågan om det är 

möjligt att få en liknande utveckling med nya stationer som i Skåne.  

Utredningens rekommendationer utgår ifrån att det finns en politisk vilja i Västra 

Götalandsregionen att öppna nya stationer i mindre samhällen om detta kan 

åstadkommas till en ”rimlig” kostnad. Svaret på frågan om det går att åstadkomma en 

liknande utveckling i Västra Götaland är: ”Ja delvis, dock med färre stationer och en 

relativt hög investeringskostnad”. Det bör också noteras att det inte finns ett entydigt 

samband mellan nya stationssamhällen och ökad andel hållbart resande på regional 

nivå. Det krävs ytterligare åtgärder i tätorterna utöver själva stationen för stötta en 

ökad andel hållbart resande. 

Idag finns cirka 100 järnvägsstationer i Västra Götaland. Med de kriterier och riktlinjer 

som ingått i Västtågsutredningen föreslås att Målbild Tåg 2035 kompletteras med 13 

stationer. Det bör framhållas att detta ska ses som ett kompletterande mål till redan 

beslutad Målbild Tåg 2035. Utgångspunkten i utredningen är att de satsningar som 

tidigare redovisats i Målbild Tåg 2035 är förverkligade både när det gäller ny 

infrastruktur och ny tågtrafik i respektive stråk innan nya stationer öppnas. 

Genomförda kalkyler bygger på detta antagande. Det innebär att Målbild Tåg 2035 

utgör ”jämförelsealternativ” och utredningen visar marginaleffekten av att öppna nya 

stationer i förhållande till målbilden. 

Inledningsvis studerades 40 nya stationer i utredningen, varav 13 ”föll bort” i första 

analyssteget då dessa inte klarar uppsatta kriterier när det gäller resandet och 

trafikekonomin. I analyssteg 2, där infrastruktur och resandekonsekvenser jämfördes 

föll ytterligare 14 stationer bort på grund av oproportionerligt höga investerings-

kostnader i infrastruktur i förhållande till resandetillskottet.  
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Kvar blir 13 stationer som bedöms uppfylla uppsatta kriterier och ger positivt 

resandetillskott och god trafikekonomi. Vissa av dessa stationer ger dock relativt höga 

investeringskostnader per ny resa. 

 

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med mål att öppna följande 13 stationer.

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Om man öppnar stationer i dessa 13 tätorter bedöms att antalet kollektivtrafikresor 

ökar med 2 700 resor per dag2. Därutöver ökar nettoresandet i tågsystemet med 1 800 

resor per dag till följd av utökad tågtrafik. Den totala ökningen blir därmed 4 500 

kollektivtrafikresor. 

Det årliga regionbidraget för att finansiera kollektivtrafikens underskott bedöms öka 

med 12 mnkr/år. Investeringsbehovet i stationer bedöms uppgå till 1,2 – 1,7 mdr och 

investeringsbehovet i kompletterande järnväg bedöms uppgå till 1,7 – 3,0 mdr.  

De totala infrastrukturinvesteringarna blir därmed 2,9 – 4,7 mdr.  

                                                 
2 Notera att resandeökningen utgår från en hög befolkningsutvecklingstakt i berörda orter, väsentligt 

högre än genomsnittet i Västra Götaland 



Västtågsutredningen 2017-09-26  19 (22) 

 

 

Ekonomiska konsekvenser av nya stationer och ytterligare tågtrafik, utöver Målbild Tåg 2035 

 

Kommentarer angående nya kollektivtrafikresor 

Utredningen visar att det finns en potential att öka kollektivtrafikresandet 

med 4 500 resor per dag om stationer. Detta är en nettoeffekt av 

resandeökningar och resandeminskningar. Resandeökningen kommer från 

både nya stationsorter och befintliga större stationsorter som får utbyggd 

tågtrafik. Tågresandet från de nya stationerna blir egentligen större än vad 

som framgår i tabellen. Tabellen visar endast förändringen av antalet 

kollektivtrafikresor sammantaget för buss och tåg. Antalet tågresor från 

stationerna blir fler, på grund av att en del befintliga bussresor i framtiden 

kommer att flytta över till tåg när stationen öppnas.  

 

Kommentarer angående regionbidrag 

Det sammanlagda regionbidraget per ny resa beräknas till 9 kr om man öppnar och 

trafikerar de 13 stationerna. Detta kan jämföras med hela Målbild Tåg 2035 som 

hamnar på 23 kronor per ny resa. Som jämförelse kan nämnas att Västtrafiks totala 

regionbidrag per resa under 2016 uppgick till cirka 14 kr.  

Skälet till det förhållandevis låga regionbidraget är att kostnaden för den stora 

ökningen av tågtrafiken i Västra Götaland fram till 2035 redan finns med i målbilden 

som regionfullmäktige fastställde 2013. Det är endast marginaleffekten av att trafikera 

nya stationer som visas i tabellen. Därmed blir regionbidraget per ny resa 

förhållandevis lågt.  

Kommentarer angående investeringskostnader 

På motsvarande sätt framgår att investeringskostnaden i infrastruktur uppgår till  

37-58 kr per ny kollektivtrafikresa när man öppnar och trafikerar de 13 stationerna. 

Detta handlar om kostnader för nya stationer och kapacitetshöjande åtgärder i 

järnvägen utöver de infrastrukturkostnader som finns i målbilden. Motsvarande siffra 

för hela Målbild Tåg 2035 hamnade på 31 kr per resa. Det innebär att 
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investeringskostnaden per ny resa blir högre för nya stationer än motsvarande kostnad 

per resa för hela Målbild Tåg 2035. Framför allt är det den kompletterande 

dubbelspårsutbyggnaden Göteborg-Stenungsund via Säve och Jörlanda samt station 

vid NÄL som drar upp kostnaden. 

 

10 Fortsatta processer 
I Västtågsutredningen rekommenderas att komplettera Målbild Tåg 2035 med  

mål om att öppna tretton nya stationer, förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att fler 

stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna 

samtycker och planerar för en positiv utveckling av berörda tätorter.  

Det kvarstår behov av fördjupade utredningar och samråd mellan berörda parter innan 

ett beslutsunderlag kan tas fram. Rekommendationerna utgår från att staten och 

berörda kommuner finansierar utbyggnad av järnväg och stationer. Till mindre del kan 

den regionala transportinfrastrukturplanen också utgöra en medfinansieringskälla om 

kommunerna och regionen kommer överens om det. Ökade driftskostnader för 

tågtrafiken är Västra Götalandsregionens ansvar att finansiera. I denna studie har 

kommunernas intressen beaktats i samråden, men inte statens även om Trafikverket 

har medverkat och bistått utredningen med underlag. 

Västtågsutredningen har ett långsiktigt perspektiv. För att kunna genomföra Målbild 

Tåg 2035, som redan är beslutad av regionfullmäktige, krävs omfattande investeringar 

i järnvägsnätet – totalt 45 mdr. I Målbild Tåg 2035 görs inga prioriteringar angående 

vilka järnvägssträckor som är viktigast eller vilka som bör byggas ut först. Dessa 

ställningstaganden sker i andra processer där Målbild Tåg 2035 är vägledande för 

regionala och lokala persontrafikens utveckling. Detsamma gäller de rekommenderade 

målen i Västtågsutredningen. 

I första hand sker infrastrukturprioriteringar i samband med revidering av nationell och 

regional transportinfrastrukturplan. Det innebär att åtgärdsvalsstudier och samhälls-

ekonomiska bedömningar, eventuella andra utredningar och överenskommelser 

kvarstår att göra för respektive åtgärd, efter att Västtågsutredningen är fastställd.  

Västtågsutredningen har varit framåtsyftande när det gäller att bedöma potentialen för 

de tätorter som analyserats. Resandebedömningarna bygger på en befolkningstillväxt 

på 30 procent i de orter som får stationer. Detta är en högre befolkningstillväxt jämfört 

med de flesta kommuner i Västra Götaland. För att uppnå detta krävs att berörda 

kommuner och VGR/Västtrafik och Trafikverket gemensamt verkar för att nå en sådan 

utveckling. Det handlar egentligen om att samhällsplanering och kollektivtrafik bör 

utvecklas i samordnade processer såsom det beskrivs i trafikförsörjningsprogrammet 

för Västra Götaland. 

Efter Västtågsutredningen har beslutats kan eventuella nya stationer prövas 

tillsammans med övriga investeringsbehov och prioriteras när revidering ska 

göras av nästa nationella infrastrukturplan 2022-2033. 
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Bilaga 1: Tätorter och områden/stationer som ingår i utredningen 
 

Uppgifterna avser år 2015. I utredningen ingår även tätorternas omland. 

  Antal 

invånare i 

tätorten 

 

Antal invånare i 

områden/stadsdelar 

1 Alvhem 322  

2 Aplared 463  

3 Brålanda 1521  

4 Bäckefors 709  

5 Dals Rostock 882  

6 Frufällan (ingår i Fristad)  917 

7 Frändefors 640  

8 Grimsås 694  

9 Gånghester (exkl. Målsryd) 1 600  

10 Hillared   639  

11 Hogstorp 384  

12 Hultafors 333  

13 Härryda 1146  

14 Jörlanda 1465  

15 Kättilstorp 231  

16 Landvetter 8839  

17 Länghem 1086  

18 Lövekulle (ingår i Alingsås)  4 000 

19 Moholm 647  

20 Målsryd (ingår i Gånghester) 930  

21 NÄL, Skogshöjden  2 013 

22 Nygård 490  

23 Odensberg 290  

24 Olsfors 617  

25 Rya 365  

26 Rydboholm 993  

27 Sjömarken   

(ingår i Sandared/Viared) 

 

 

 

3231 

28 Skultorp 3644  

29 Säve 759  

30 Södra Ryd (ingår i Skövde)  6 200 

31 Tidan 989  

32 Torbjörntorp 466  

33 Tösse 346  

34 Ulvåker 256  

35 Upphärad 572  

36 Vartofta 529  

37 Velanda 592  

38 Väring 641  

39 Älgarås 373  

40 Ödsmål 1414  

 Summa 35 108 17 128 
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Bilaga 2: Ordlista 
 

I denna rapport används en del benämningar vilka förklaras nedan. 

 

1. Målbild Tåg 2035 

En målbild för tågtrafiken 2035 som fastställdes av regionfullmäktige i juni 

2013. 

2. Jämförelsealternativ (JA) 

Tågtrafik och järnvägsinvesteringar som ingår i Målbild Tåg 2035. 

3. Utredningsalternativ (UA) 

Ett alternativt trafikupplägg som innehåller en eller flera nya stationer 

4. Kollektivtrafikresor 

Antalet resor med buss och tågtrafik (i denna utredning avses endast dessa två 

trafikslag) 

5. Regionbidrag (mnkr/år) 

Västra Götalandsregionens årliga belopp för att finansiera kollektivtrafikens 

underskott. 

6. Marginalkostnadstäckningsgrad 

Tillkommande biljettintäkter (mnkr) dividerat med tillkommande kostnader 

(mnkr) som uppstår på grund av en specifik åtgärd. Utrycks i procent. 

7. Nettoresandet 

En förändring av antalet kollektivtrafikresor när man jämför UA och JA. 

8. Infrastruktur 

Järnväg och tågstationer 

9. Dubbelturer per dag 

Antal turer med kollektivtrafik per riktning och dag (avser normalt m-f) 

10. Dubbelspår 

En järnväg med två spår – ett spår i var riktning 

11. Förbigångsspår 

Ett extra spår där ett snabbare tåg kan köra om ett långsammare tåg. 

12. Enkelspår 

En järnväg med endast ett spår (tåg kan inte mötas utan mötesspår) 

13. Mötesspår 

Finns på enkelspåriga järnvägar. Behövs när två tåg ska mötas 

14. Persontrafikarbete 

Antal personkilometer, d v s kollektivtrafikresenärernas totala reslängd i 

kilometer  

15. Fjärrtåg 

Kommersiella tåg som körs på längre sträckor. 

16. Regiontåg 

Västtrafiks upphandlade tåg som körs på längre sträckor. 

17. Regionexpresståg 

Västtrafiks upphandlade tåg som körs på längre sträckor med färre uppehåll. 

18. Lokaltåg 

Västtrafiks upphandlade tåg som körs på kortare sträckor in mot Göteborg. 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 240  Dnr 2017/643 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda. 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot 
förtroendevalda. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Kommunchefen får i uppdrag att med beaktande av BRÅ:s undersökningar göra en lokal 
kartläggning av förekomsten av hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda i Färgelanda  

 
Ärendebeskrivning 

 
För att trygga demokratin och ett hållbart politiskt ledarskap måste de förtroendevaldas 
säkerhet värnas.  Enligt Brå blev tre av tio lokalpolitiker under år 2014 utsatta för hot 
trakasserier eller våld. Kvinnor är särskilt drabbade. Detta kan få till följd att människor 
avstår från att ta politiska uppdrag och att förtroendevalda hoppar av i förtid. Mot bakgrund 
av ovanstående är det av vikt att det finns en beredskap i kommunen för att förebygga 
respektive hantera hot och våld mot förtroendevalda. 
 
Färgelanda kommun har under år 2017, tillsammans med Mellerud och Bengtsfors kommun 
deltagit i utvecklingsprojektet ” Att förebygga hat och hot mot förtroendevalda ” initierat av 
Sveriges kommuner och Landsting.  
 
Riktlinjerna har tagits fram gemensamt under projektets gång. 
Riktlinjerna har som syfte att utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens 
förtroendevalda för att öka tryggheten vid utförande av sina offentliga förtroendeuppdrag. 
 
 
 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
Beslutet skickas till kommunchefen 
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Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot 
förtroendevalda. 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och 
våld mot förtroendevalda. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
För att trygga demokratin och ett hållbart politiskt ledarskap måste de 
förtroendevaldas säkerhet värnas.  Enligt Brå blev tre av tio lokalpolitiker under år 
2014 utsatta för hot trakasserier eller våld. Kvinnor är särskilt drabbade. Detta kan 
få till följd att människor avstår från att ta politiska uppdrag och att förtroendevalda 
hoppar av i förtid. Mot bakgrund av ovanstående är det av vikt att det finns en 
beredskap i kommunen för att förebygga respektive hantera hot och våld mot 
förtroendevalda. 
Färgelanda kommun har under år 2017, tillsammans med Mellerud och Bengtsfors 
kommun deltagit i utvecklingsprojektet ” Att förebygga hat och hot mot 
förtroendevalda ” initierat av Sveriges kommuner och Landsting.  
Riktlinjerna har tagits fram gemensamt under projektets gång. 
Riktlinjerna har som syfte att utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens 
förtroendevalda för att öka tryggheten vid utförande av sina offentliga 
förtroendeuppdrag. 
 
 
 
 
Susanne Korduner  
Kommunchef 
           Elisabet Lisa Niklasson
           Säkerhetssamordnare 
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1. Inledning och bakgrund 
Färgelanda kommun är en politisk styrd organisation och har därmed ett särskilt ansvar att skydda 
och bevaka de demokratiska värden som organisationen vilar på. För att trygga demokratin och ett 
hållbart politiskt ledarskap måste de förtroendevaldas säkerhet värnas. Statistiken visar på att allt fler 
lokalpolitiker blir utsatta för hot, trakasserier eller våld. Kvinnor är särskilt utsatta. Detta kan få till 
följd att människor avstår att ta politiska uppdrag eller hoppar av i förtid. Mot bakgrund av 
ovanstående är det av vikt att det finns en beredskap i kommunen för att förebygga respektive 
hantera hot och våld mot förtroendevalda. 

Omfattning 
Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i X 
kommun med koppling till deras offentliga uppdrag. Riktlinjerna omfattar även hot och våld riktat 
mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden. 

Syfte  
Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens förtroendevalda i syfte att öka 
tryggheten vid utförande av sina offentliga förtroendeuppdrag. 

Mål  
Målet med riktlinjerna är att förtroendevalda som utsätts: 

• Ska kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar 
• Ska känna godtagbar trygghet och säkerhet i sitt uppdrag 
• Inte ska påverkas i sitt beslutsfattande. 
• Ska veta vad man kan eller bör göra om man råkar ut för hot, trakasserier eller våld. 

Utbildning av förtroendevalda mot hot, våld och allvarliga trakasserier 
Inför och under varje mandatperiod ska förtroendevalda utbildas i frågor som rör hot, hat och 
trakasserier som riktas mot förtroendevalda. Upprättade riktlinjer och därtill hörande dokument och 
rutiner ska göras kända. Särskilt ska information och utbildning för samtliga nyvalda förtroendevalda 
prioriteras. Även de politiska partierna rekommenderas att arbeta proaktivt med trygghetsfrämjande 
och förebyggande säkerhetsåtgärder. 
 
Definitioner 
Otillåten påverkan 

Ett samlingsnamn för hot, våld och trakasserier är otillåten påverkan. Med otillåten påverkan avses 
allvarliga trakasserier och hot samt våldssituationer mot person och egendom som riskerar att 
påverka den enskildes beslut i vilket förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin. Hotet som 
riktas kan även omfatta personer, djur eller föremål som har stor betydelse för den som hotas.  

Otillåten påverkan kan handla om påtryckningar som: 

• Trakasserier som exempelvis kränkning, ofredanden eller subtila ”hot”. 
• Hot som exempelvis utpressning eller uttryck som medför att den hotade personen fruktar 

för sin egen eller annans säkerhet eller egendom. 
• Korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag.  
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Hot 

Hot innebär att någon hotar att skada någon person, närstående eller dennes egendom. Hot kan 
även omfatta andra personers djur eller föremål som har stor betydelse för den som blir utsatt.  
Hotet kan ske via telefon, sms, mail, sociala medier, direkt tilltal eller med hjälp av vapen. För att 
hotet ska vara brottsligt i lagens mening måste den som blir utsatt uppfatta hotet som allvarligt. 

Våld 

Med våld avses slag, sparkar eller annan typ av fysiskt våld som riktats mot förtroendevalda med 
anledning av deras uppdrag. Våld är, fysiskt sett, den grövsta formen av otillåten påverkan. Det kan 
vara våld, till exempel misshandel, mot en förtroendevald, en anhörig eller en kollega. Det kan även 
handla om våld mot egendom, till exempel skadegörelse. 

2. Roller och ansvar 
Förtroendevalda är inte formellt anställda, därför är inte hot och våld mot dem en arbetsmiljöfråga i 
juridisk mening och arbetsmiljölagen (AFS1993:”) är därmed inte tillämpbar. 

Säkerhetsansvarig inom de politiska partierna 
• Partierna bör själv utse säkerhetsansvariga kontaktpersoner1 t.ex. gruppledarna, som kan 

stödja sina medlemmar i händelse av hat, hot, och våld samt vid behov övergripande ansvar 
för kontakter med polis och kommunens säkerhetssamordnare.  

• Den säkerhetsansvarige inom partiet skall vara väl uppdaterad kring eventuella risker som 
kan förekomma för de förtroendevalda inom sitt parti samt aktuella, kontroversiella frågor 
som väcker starka känslor bland medborgarna.  

• Säkerhetsansvarig tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare ansvarar för 
rådgivning och stöd till utsatta och för att ta emot, dokumentera och administrera 
incidentrapporter.  

Förtroendevald 
• Medverka vid utbildning om hot och våld, ta del av rutinerna om förebyggande arbete och ha 

kännedom om åtgärder vid incidenter. 
• Varje enskild förtroendevald ansvarar för att rapportera eventuella incidenter till 

säkerhetssamordnaren.  

Kommunen/säkerhetssamordnaren 
• Säkerhetsansvarig tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare ansvarar för 

rådgivning och stöd till utsatta och för att ta emot, dokumentera och administrera 
incidentrapporter.  

• Säkerhetssamordnaren i kommunen ansvarar vidare för att vid behov informera och anordna 
utbildning samt för att kontaktvägar finns upprättade med polis och andra berörda 
myndigheter 

                                                           
1 Ofta har partierna en säkerhetsansvarig utsedd person på nationell eller regional nivå och denna funktion kan 
vara ett stöd i det lokala arbetet. Partiernas förutsättningar ser olika ut varför olika lösningar kan behövas. 
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3. Förebyggande åtgärder 
Attityder 
Det finns en mer eller mindre outtalad norm i samhället som säger att medborgarna ska förhålla sig 
skeptiska till politiker, ibland finns även ett politikerförakt. En del incidenter skulle kanske ha 
förhindrats om allmänheten hade haft en annan attityd gentemot politiker. De flesta förtroendevalda 
är förvärvsarbetande som engagerar sig politiskt på sin fritid. 

Ibland kan förtroendevalda utsättas för incidenter av någon med politiskt extrema åsikter. Det är 
viktigt att markera mot sådant. Ett samhälle som inte tydligt tar avstånd från våldsbejakande 
extremism samt från de grupper som använder sig av sådana metoder riskerar att bli polariserat. 

Vissa incidenter skulle säkerligen förhindrats om en del förtroendevalda hade en annan attityd 
gentemot andra förtroendevalda. 

I vissa rapporter framgår att förövaren emellanåt har varit en annan förtroendevald, ibland till och 
med från det egna partiet.  Personpåhopp och hätsk tongång mellan förtroendevalda förekommer 
både i politiska debatter och i utspel i medier. Det behövs en samsyn i de olika 
fullmäktigeförsamlingarna och inom partierna om vilket samtalsklimat som är acceptabelt. 
Samtalstonen förtroendevalda sinsemellan är normerande. Om förtroendevalda har en hård ton och 
använder personangrepp mot varandra legitimerar det allmänheten att använda samma jargong mot 
politiker i allmänhet. 

Kommunikationsstrategier 
En kommunikationsstrategi kan innehålla riktlinjer för hur politiska budskap och beslut förmedlas, 
vem som bör framföra det samt hur eventuella konflikter kan bemötas. Ordförandepositionen är mer 
utsatt än andra positioner. Ordföranden är också den som ”frontar” beslut och känsliga frågor och 
därför i stor utsträckning syns i offentliga sammanhang. För att inte en enskild representant för en 
hel nämnd eller till och med hela fullmäktige kan synligheten roteras bland flera. 

Det händer ibland att den vinklingen i media blir personbetonad och att sakfrågan kommer i 
skymundan. En viktig åtgärd är att förskjuta fokus från den enskilde till kollektivet genom att flera 
ställer sig bakom de beslut som eller de ställningstagande som debatteras. Det är särskilt viktigt när 
negativa beslut kan väcka hotfulla och ibland aggressiva reaktioner. På så sätt läggs ansvaret där det 
hör hemma, det vill säga partiet eller den politiska församlingen och inte på individen. 

Hemsidor, e-post och sociala medier 
Det är bra att sätta en gräns mellan privatlivet och förtroendeuppdraget. 

Var medveten om faran att lägga ut för mycket information och bilder på privata hemsidor eller 
sociala medier som Facebook och Twitter. Denna information kan lätt användas av personer som 
önskar framföra hot eller vill göra skada. Var också medveten om att e-posttrafik kan vara lätt 
åtkomligt. Betrakta därför e-postsäkerheten som gamla tiders vykort. 

Tänk på hur du skriver på sociala media. 

• Berätta vad du har gjort inte vad du ska göra. 
• Berätta aldrig om någon annan (familj, vän, partikollega). 
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• På Facebook kan man till exempel ha en öppen profil som förtroendevald och en stängd 
profil för privat bruk. 

Uppmärksamhet kring bostaden och vägen till och från bostaden 
En del personer som framför hot, ägnar sig ibland åt att systematiskt kartlägga vanor och 
levnadsmönster. Man bör därför vara uppmärksam på omgivningen och andra trafikanter, som man 
möter eller passerar på väg till eller från bostaden. Oavsett om man färdas i bil, åker kollektivt eller 
promenerar bör man vara vaksam på om någon följer efter på ett sätt som verkar omotiverat. Om så 
är fallet bör man en tid framöver variera sina tider och färdvägar som man tar sig till och från 
bostaden eller arbetsplatsen.  Var också uppmärksam på bilar som normalt inte brukar stå i närheten 
av bostaden och arbetsplatsen eller personer som omotiverat tycks uppehålla sig i närheten. 
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4. Rutin vid hot mot offentligt sammanträde 
Den 1 juli 2010 infördes lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i 
kommuner och landsting.  Enligt lagen får kommuner och landsting anordna säkerhetskontroll vid 
sina offentliga sammanträden om det finns anledning att misstänka brott som medför fara för 
någons liv, hälsa, frihet eller omfattande skadegörelse på egendom i samband med sammanträdet. 

Kommunfullmäktiges ordförande 
Det är fullmäktiges ordförandes roll att ansvara för ordningen under sammanträdet. Ordföranden har 
rätt att visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Ordförande får inte 
utvisa någon utan att först ha gett en tillsägelse. 

Bestämmelse om ordförandes rätt att utvisa störande personer gäller såväl åhörare som ledamöter 
och ersättare Om det under sammanträdet uppstår oordning så att sammanträdet inte på ett 
meningsfullt sätt kan fortsätta så får ordföranden bestämma att sammanträdet ska ajourneras eller 
som en sista väg upplösas. 

Kommunstyrelsens samt nämndernas ordförande 
Till skillnad från fullmäktiges sammanträden är huvudregeln för nämnder och styrelser att 
sammanträden hålls inom stängda dörrar. En nämnd eller kommunstyrelse får däremot besluta att 
dess sammanträden ska vara offentliga om fullmäktige medgett det och ärendet som behandlasvid 
sammanträdet inte avser myndighetsutövning eller innehåller sekretessbelagda uppgifter. 

Om en nämnd eller kommunstyrelsen håller offentliga sammanträden så gäller i fråga om ordning vid 
sammanträdet samma regler som för fullmäktige. 

Beslut om säkerhetskontroll 
Beslut om säkerhetskontroll fattas av den som är eller ska vara ordförande vid sammanträdet. Enligt 
lagen ska samråd med Polisen och hotbildsbedömning göras innan ordföranden beslutar om 
säkerhetskontroll. 

Genomförande av säkerhetskontroll 
Det är Polisen som beslutar om säkerhetskontrollen ska genomföras av närvarande polis eller om den 
kan utföras av ordningsvakt. I det fall en säkerhetskontroll genomförs får den omfatta 
identitetsundersökning av besökande personer till sammanträdet. 

Vid säkerhetskontrollen eftersöks vapen och andra föremål i väskor, paket och dylikt som kan vara 
ägnade att komma till användning vid brott. Besökare som inte underkastar sig beslutad 
säkerhetskontroll får vägras tillträde till sammanträdet och avvisas eller avlägsnas dessa lokaler. 
Samma åtgärder får vidtas mot den som inte följer en uppmaning att lämna vapen eller farliga 
föremål ifrån sig.  

Checklista offentliga sammanträden 
Riskfaktorer 

• Kan mötet dra till sig ett intresse från grupper eller individer som utgör en särskild risk för 
hot och våld eller som på annat sätt kan vara ute efter att störa mötet? (Behandlas några 
kontroversiella ämnen?) 
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• Finns det risk för överförda hotbilder? (medverkar personer eller grupper som har en hotbild 
riktad mot sig?) 

• Pågår andra evenemang i närheten som kan påverka situationen?  (Demonstrationer, möten 
med mera) 

• Vilken bedömning gör arrangören/ordföranden av hotbilden utifrån stämningsläge. 
Medierapportering, antal deltagare och eventuell övrig information? 

Före mötet (planering): 
• Vid möten utan utpekad ordförande ska en ansvarig för ordningen och säkerheten på mötet 

alltid pekas ut och vara känd bland deltagarna. 
• Undvik ensamarbete, se till att det finns medhjälpare/kollega på plats. Prata ihop er innan 

mötet om hur ni hanterar uppkomna situationer och vem som gör vad. 
• Se till att lokal polis är underrättad om situationen. Informera exempelvis om eventuella 

kontroversiella budskap som kan påverka hotbilden.  
• Ordna med en smidig väg till och från talarstol. Inga åskådare bakom ryggen eller fysiska 

hinder i utrymme mellan talare och publik. 
• Se över möjligheten att larma. Ladda mobiltelefoner, bestäm vem som larmar, till vilka 

nummer och se över möjligheten till snabb hjälp. 
• Transport till och från mötesplatsen bör ses över. Parkera bilen lämpligt för att underlätta en 

snabb och smidig ankomst och avfärd, ordna eventuellt sällskap till och från mötet. 

Efter mötet (följa upp och förbättra) 
• Om polis är underrättad, kontakta dem och berätta att aktiviteten är avslutad. 
• Om något hänt, se till att drabbad inte lämnas ensam. Prata igenom händelsen och utifrån 

situationen kontaktas lämpliga parter. 
• Vad gick bra och vad kan göras bättre? 

  



 

8 
 

4. Rutin vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot 
förtroendevald  
När en incident har ägt rum 

• Rapportera incidenten till partiets säkerhetsansvarig och kommunens säkerhetssamordnare. 
• Dokumentera incidenten så noggrant som möjligt, se mall för incidentrapportering 
• Polisanmäl vid misstanke om brott. 
• Upprätta en incidentrapport  
• Undersök behov av stöd och tillgodose i rimlig mån 
• Återkoppla till den utsatte och följ upp händelsen. 

Polisanmälan 
Grundregeln är att brott ska polisanmälas och att polisen ska utreda dessa. Förtroendevalda har 
lagstadgad rätt att begära att polisanmälan blir åtkomstskyddad. Det innebar att endast de 
tjänstemän hos polisen som är berörda och arbetar med ärendet kan ta del av innehållet. Om ett 
angrepp kan bero på gärningspersonens negativa inställning till den drabbades hudfärg, nationella 
eller etniska ursprung, religionstillhörighet, trosbekännelse eller sexuell läggning är det viktigt att det 
anges vid polisanmälan. Detta klassas som hatbrott och kan leda till straffskärpning vid lagföring. I 
första hand gör den förtroendevalda en polisanmälan. Partiets säkerhetsansvarig och kommunens 
säkerhetssamordnare kan bistå vid anmälan. 
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5. Checklistor  
Egna åtgärder om du utsätts 
Hot eller våldsituation 

• Larma 112, ropa på hjälp 
• Vid akutsamtal uppge vem du är, platsen, skador hot, drabbade samt telefonnummer man 

når dig på 
• Försök uppträda lugnt, lyssna utan att avbryta den som hotar, undvik motargument. 
• Försök att uppmärksamma andra på situationen 
• Om hotet övergår till handling 

- Ta skydd 
- Ropa på hjälp 
- Försök ta dig från platsen 
- Nödvärn 

Åtgärder vid hot eller allvarliga trakasserier via telefonsamtal 
• Om någon ringer och framför ett hot, försök att hålla igång samtalet så länge som möjligt 

och försök att lyssna till rösten, sättet att uttrycka sig, eventuella bakgrundsljud etc. 
• Anteckna allt som sagts och era intryck av personen. 
• Ställ frågor som: mot vem/ vilka riktas hotet, när ska hotet genomföras, var ska hotet 

genomföras? 
• Personens dialekt, utländsk brytning/språk 
• Finns möjlighet så spela in samtalet. 

Misstänkta försändelser och föremål 
Får du hotelsebrev, spara brev och kuvert och kontakta säkerhetsansvarig för vidare bedömning om 
åtgärder. Post/föremål som levereras till ditt hem eller arbete kan vara ett hot mot din säkerhet. Var 
särskilt uppmärksam på försändelser och föremål som avviker från det normala. Öppna inte 
försändelser som väcker misstankar. Var extra uppmärksam på försändelser om: 

• Den är ojämn, sned eller bucklig 
• Den ger ljud ifrån sig 
• Har inskränkande text som” personligt” eller ”får endast öppnas av” 
• Är lätt/tung i förhållande till storleken 
• Har olje- eller fettfläckar 
• Saknar returadress 

Åtgärder vid hot eller allvarliga trakasserier via e-post, sms/mms, 
meddelandelappar eller sociala medier 

• Blir du hotad via Internet så ta en så kallad skärmdump (print screen) och spara bilden 
• Spara e-postmeddelanden 
• Spara SMS och MMS 
• Kontakta säkerhetsansvarig i partiet och kommunens säkerhetssamordnare 
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Kapade konton (fejk-konton) 
Om någon kapar eller öppnar ett falskt socialt media-konto i en förtroendevalds namn: 

1. Anmäl kontot. Det finns ofta upplysningar om hur du går tillväga på webbplatsen. 
2. Informera partiets säkerhetsansvarig och kommunens säkerhetssamordnare. 
3. Händelsen bör polisanmälas. 

När en förtroendevald utsätts för stalking 
• Dokumentera och upprätta en logg. Samla allt som kommer från stalkaren, dvs. e-post, 

telefonsamtal och sms. Kontrollera att informationen sparas och en försvinner av misstag.  
• Ta reda på mot vem förföljelsen riktar sig. Är det bara en person eller flera? Vad kan ha hänt 

beteendet? Har det hänt förut? Finns det ett mönster av den typen av kontakt som är nytt?  
• Ta reda på vem stalkaren är. Kolla ip-adresser i e-postmeddelandet, telefonnummer och 

kommunens egna databaser. Är han eller hon en kund eller en före detta medarbetare?  
• Skicka ett tydligt nej via e-post/brev med en tydlig markering att ni inte vill att stalkaren ska 

ha någon kontakt med de förföljda personerna. Spara en kopia på all korrespondens.  
• Informera kollegorna. Se till att alla medarbetare är medvetna om situationen och att de inte 

bör ha kontakt med stalkaren. Kontakter verkar som utlöser och stärker stalkarens 
självförtroende. På så sätt kan det leda till en spiral av eskalerande våldshandlingar eller våld.  

• Analysera allvaret i hotet. Vilken metod använder han eller hon? Har personen uppträtt 
hotfullt? Kolla offentliga register. Har han dömts för brott tidigare? Äger personen ett vapen?  

• Skydda den drabbade. Byt ut alla e-postadresser och telefonnummer, styr om dem till den 
säkerhetsansvarige. Se till att reception och bevakningsbolag är medvetna om stalkarens inte 
är välkommen. Hur ser det ut i den drabbats hem? Behövs larm? Ändringar i resväg?  

• Polisanmäl om hotet bedöms som allvarligt. Se till att få med all dokumentation. Anmäl utan 
brottsrubricering. Begär besöksförbud. Se till att all kontakt från polisen går till partiets 
säkerhetsansvarig eller säkerhetssamordnaren och inte till den drabbade förtroendevalda. 

Checklista för stöd vid incidentrapportering 
• Vem rapporterar incidenten? 
• Vem utsattes? Namn, nämnd, position? 
• Vad utsattes personen för och hur?  
• När och var ägde händelsen rum? Var det någon som såg händelsen? Till exempel annan 

förtroendevald, familjemedlem etc. 
• Vem/vilka utsatte den förtroendevalde? Känd/okänd förövare? En eller flera personer? 
• Antas förövaren tillhöra en grupp/ falang av något slag? 
• Finns det någon känd utlösande faktor?  T.ex en särskilt politisk fråga, ett beslut, annat?  
• Beslut om ev. åtgärder? Ex. Polisanmälan, säkerhetsinformation till den utsatte etc. 
• Hur upplevde den utsatte incidenten? Skrämmande eller inte? Allvarligt menad eller inte? 

Andra upplevelser eller känslor? 
• Har polis kontaktas? 
• Har incidenten polisanmälts? 
• Har återkoppling skett till den utsatte? 
• Har den utsatte behov av stöd/ hjälp? 
• Har den utsatte fått stöd/hjälp? 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
KLU § 258  Dnr 2017/405 
Lillesjö Food AB:s rekonstruktion - information 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsen ska informeras i ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rekonstruktionen fortsätter. Kommunstyrelsens ordförande informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
KLU § 259   Dnr 2017/405 
Lillesjö Food AB:s rekonstruktion – ändrade villkor för förhyrda lokaler i 
Livsmedelcenter i Väst (Björnhuset). 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens 
sammanträde 6 december 2017 upprätta förslag till ställningstagande avseende 
förändringar av företagets förhyrda lokalytor i byggnaden. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 



  

2017-11-29 

Diarienr 

 2017/405 

1 

 

Stab 

Administrativchef/ HR Chef 

Per Wahlén 

0528-567105 

0766-352593 

per.wahlen@färgelanda.se 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ändrade villkor för förhyrda lokaler i samband med Lillesjö Food AB 

rekonstruktion 

 

 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar erbjuda Lillesjö Food AB att frångå kontrakt, Nr 

100-04-01, upprättat 2014-07-01, som innebär att del av produktionslokalen 

återlämnas till Hyresvärden, dock ej investeringskostnaden. 

 

 

Ärendebeskrivning: 

 

I samband med rekonstruktionsförhandlingen framkom att Lillesjö Food 

AB, som en del i rekonstruktionsuppgörelsen bl.a. behövde få ner sin 

hyreskostnad. Vad Hyresvärden kunde erbjuda var att återlämning av en 

mindre del av produktionsytan, men att investeringskostnaden för denna 

fördes över på huvudkontraktet.  

 

Hyresökning på huvudkontraktet för de investeringar som gjorts i de 

återlämnade lokalerna blir 6323,5 sek/ månaden. Beräknad enl. 

kapitalkostnadsmetoden inkl. räntor, och skall betalas t.o.m. 

huvudkontraktets utgång, Nr 100-03-01, giltigt t.o.m. 2019-12-31. 

 

 

 

 

 

Susanne Korduner 

Kommunchef 

 

 

Per Wahlén 

Administrativchef/ HR Chef 

 













FÄRGELANDA

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2017-12-06

 Kommunstyrelsen
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2017.4058 KS
Skrivelse om förslag Äldreplan 
2018-2023 med krav om 
skrivning kring  
trygghetsbostäder, SPF 
Seniorerna Högsäter, PRO 
Färgelanda, SPF Seniorerna Valbo

Tillfällig beredning för arbete med 
äldreplan

2016/736 KS 2017-12-06

Ulla Börjesson
In 2017.4113 KS
Kommuntal för mottagande av 
nyanlända 2018 i Västra 
Götalands län, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län

2017-12-06

In 2017.4132 KS
Incidentrapport anmälan om 
diskriminering/kränkande 
behandling 20171024 
Valboskolan 7-9, Wiveca 
Forsberg-Doyle, rektor

Incidentrapporter skolan 2017 2017/6 KS 2017-12-06

Helena H. Kronberg
In 2017.4169 KS
Incidentrapport anmälan om 
diskriminering/kränkande 
behandling 20171026 
Valboskolan 7-9, Wiveca 
Forsberg-Doyle, rektor

Incidentrapporter skolan 2017 2017/6 KS 2017-12-06

Helena H. Kronberg
In 2017.4224 KS
Information om Boverkets 
Bostadsmarknadsenkät, 
Miljömålsenkät samt Plan-bygg 
och tillsynsenkät 2018, Boverket

2017-12-06

Patrick D'Imporzano
In 2017.4225 KS
Incidentrapport anmälan om 
diskriminering/kränkande 
behandling 20171106 
Valboskolan 7-9, Wiveca 
Forsberg Doyle - rektor

Incidentrapporter skolan 2017 2017/6 KS 2017-12-06

Helena H. Kronberg
Ut 2017.4226 KS
Protokoll Cesam 171010 Protokoll Cesam 2017 2017/20 KS 2017-12-06

Susanne Korduner

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2017-11-29  15:27
Antal:19    HAMED

Sida 1 (3)



FÄRGELANDA

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2017-12-06

 Kommunstyrelsen
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2017.4253 KS
Incidentrapport anmälan om 
diskriminering/kränkande 
behandling 20171107 
Valboskolan 7-9, Wiveca 
Forsberg Doyle - rektor

Incidentrapporter skolan 2017 2017/6 KS 2017-12-06

Helena H. Kronberg
In 2017.4294 KS
Incidentrapport anmälan om 
diskriminering/kränkande 
behandling 2017-11-07 
Valboskolan 7-9, Wiveca Doyle 
Forsberg, rektor

Incidentrapporter skolan 2017 2017/6 KS 2017-12-06

Helena H. Kronberg
In 2017.4299 KS
KS § 286 (2017/00494) gällande 
godkännande av bolagsordning 
för Västvatten AB från 2018-01-
01, Uddevalla Kommun

Revidering av bolagsordning 
Västvatten AB

2017/577 KS 2017-12-06

Susanne Korduner
In 2017.4306 KS
Incidentrapport anmälan om 
diskriminering/kränkande 
behandling 2017-11-13 
Bruksskolan, Pia Edström, rektor

Incidentrapporter skolan 2017 2017/6 KS 2017-12-06

Helena H. Kronberg
In 2017.4321 KS
Överlåtelse av tillsyn av receptfria 
läkemedel (Miljö & 
energinämnden 2017-10-19 § 51), 
Dalslands Miljö & Energiförbund

2017-12-06

Yvonne Pettersson alkoholhand.
In 2017.4322 KS
Miljö- och energistrategiskt 
arbete 2018 i kommunerna 
Bengtsfors, Dals-Ed-Färgelanda 
och Mellerud (§ 53 2017-10-19), 
Dalslands Milö & Energinämnd

Miljö- och energistrategiskt arbete 
2018 i kommunerna Bengtsfors, 
Dals-Ed-Färgelanda och Mellerud

2017/635 KS 2017-12-06

Susanne Korduner
In 2017.4375 KS
Sammanträdesprotokoll för 
Dalslands miljö- och 
energinämnd 2017-11-02, 
Dalslands miljö- och 
energiförbund

2017-12-06

Administrativa enheten 

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2017-11-29  15:27
Antal:19    HAMED

Sida 2 (3)



FÄRGELANDA

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2017-12-06

 Kommunstyrelsen
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2017.4387 KS
Incidentrapport anmälan om 
diskriminering/kränkande 
behandling 20171115 
Valboskolan 7-9, Wiveca 
Forsberg Doyle - rektor

Incidentrapporter skolan 2017 2017/6 KS 2017-12-06

Helena H. Kronberg
In 2017.4388 KS
Incidentrapport anmälan om 
diskriminering/kränkande 
behandling 20171113 
Valboskolan F6, Pär Allvin - 
rektor

Incidentrapporter skolan 2017 2017/6 KS 2017-12-06

Helena H. Kronberg
In 2017.4425 KS
Incidentrapport anmälan om 
diskriminering/kränkande 
behandling 2017-11-20 
Valboskolan 7-9, Wiveca Doyle 
Forsberg, rektor

Incidentrapporter skolan 2017 2017/6 KS 2017-12-06

Helena H. Kronberg
In 2017.4426 KS
Incidentrapport anmälan om 
diskriminering/kränkande 
behandling 2017-11-20 
Valboskolan 7-9, Wiveca Doyle 
Forsberg, rektor

Incidentrapporter skolan 2017 2017/6 KS 2017-12-06

Helena H. Kronberg
Ut 2017.4460 KS
BRÅ minnesanteckningar 171120 2017-12-06

Lillan Fahlstedt

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2017-11-29  15:27
Antal:19    HAMED

Sida 3 (3)



Benämning Bef fr o m Bef t o m Avtal Anställningsform Delegat
Extraresurs 2017-10-01 2018-01-31 Timavlönad (AB) AVA (2) Ulla Morsing
Arbetsterapeut 2017-10-23 2018-09-30 Timavlönad (AB) Vikariat (3) Ulla Morsing
Lärare 2017-10-01 2018-06-20 Lärare månadsanställd Efter 67 år (11) Pär Allvin
Extraresurs 2017-10-02 2018-03-31 Timavlönad (AB) Vikariat (3) Pär Allvin
Extraresurs 2017-10-20 2018-03-31 Timavlönad (AB) Efter 67 år (11) Pia Edström
Extraresurs 2017-10-18 2018-03-31 Timavlönad (AB) Vikariat (3) Pia Edström
Extraresurs 2017-10-11 2018-03-31 Timavlönad (AB) Vikariat (3) Pia Edström
Kommunchef 2017-10-09 Månadsanställd (AB) Tillsvidare (1) Ulla Börjesson
Elevassistent 2017-10-02 2018-04-01 Månadsanställd (AB) AVA (2) Anna-Karin Persson-Borg
Barnskötare 2017-10-01 2017-12-31 Månadsanställd (AB) AVA (2) Marie-louise Forsberg
Barnskötare 2017-10-02 2017-12-31 Månadsanställd (AB) AVA (2) Marie-louise Forsberg
Extraresurs 2017-10-01 2018-03-31 Timavlönad (AB) Vikariat (3) Marie-louise Forsberg
Barnskötare 2017-10-24 2017-12-31 Månadsanställd (AB) Vikariat (3) Marie-louise Forsberg
Barnskötare 2017-10-09 2017-12-31 Månadsanställd (AB) Vikariat (3) Marie-louise Forsberg
Extraresurs 2017-10-12 2018-03-31 Timavlönad (AB) Vikariat (3) Marie-louise Forsberg
Byggprojektledare 2017-10-02 2018-08-31 Månadsanställd (AB) AVA (2) Maria Wagerland
Extraresurs 2017-10-27 2018-03-31 Timavlönad (AB) AVA (2) Wiveca Doyle
Extraresurs 2017-10-17 2018-03-31 Timavlönad (AB) AVA (2) Christina Nilsson
Plan- o Byggchef 2017-10-23 Månadsanställd (AB) Tillsvidare (1) Patrick D´Imporzano
Extraresurs 2017-10-17 2018-03-31 Timavlönad (AB) AVA (2) Maria Larsen
Extraresurs 2017-10-16 2018-03-31 Timavlönad (AB) AVA (2) Maria Larsen
Extraresurs 2017-10-01 2018-03-31 Timavlönad (AB) AVA (2) Maria Larsen
Extraresurs 2017-10-01 2018-03-31 Timavlönad (AB) AVA (2) Maria Larsen
Extraresurs 2017-10-13 2018-03-31 Timavlönad (AB) AVA (2) Maria Larsen
Undersköterska 2017-10-01 Månadsanställd (AB) Tillsvidare (1) Maria Larsen
Undersköterska 2017-10-01 2017-12-31 Månadsanställd (AB) Vikariat (3) Maria Larsen
Extraresurs 2017-10-11 2018-03-31 Timavlönad (AB) AVA (2) Helena Sjögren
Extratjänst 2017-10-01 2018-09-30 BEA Månadsavl. AVA (2) Åsa Pontinder
Extraresurs 2017-10-26 2018-03-31 Timavlönad (AB) AVA (2) Malin Bäckström
Extraresurs 2017-10-03 2018-03-31 Timavlönad (AB) AVA (2) Malin Bäckström
Undersköterska 2017-10-23 Månadsanställd (AB) Tillsvidare (1) Malin Bäckström
Undersköterska 2017-10-02 2017-11-19 Månadsanställd (AB) Vikariat (3) Malin Bäckström

Dnr 2017/251



FÄRGELANDA

DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2017-12-06

Beslutsfattare Innehåll           Hid      Fastbet   
Paragraf      Ärendemening       Diarienr Besl.inst 
Datum         Avsändare/mottagare Diplankod Sammtr.dat

Låneavtal med Kommuninvest och 
Färgelanda Vatten AB totalt 39 
000 000 kr. 37 000 000 kr av dessa 
används till att lösa revers som 
funnits mellan Färgelanda Vatten 
AB och Färgelanda Kommun. 
Övriga 2 000 000 kr utökning. 
Delegat Kristina Olsson

2017.4168

Låneavtal Färgelanda Vatten AB 2017/618 KS
2017-10-31 Kommuninvest i Sverige AB  2017-12-06

Beslut om avstängning från 
undervisning 2017-11-09--14 
enligt 5 kap 14-16 §§ Skollagen 
(WN). Delegat Wiveca Forsberg-
Doyle

2017.4254

Avstängning av elev enligt 
Skollagen 5 kap 14--16 §, år 2017 -
Samlingsdnr 2017

2017/67 KS

2017-11-08 *** Sekretess ***  2017-12-06
Avtal avseende e-Avrop 2017-10-
01--2020-09-30 inklusive 
prisuppgift. Delegat Kristina 
Olsson

2017.4293

Avtal e-Avrop 2017/630 KS
2017-11-14  2017-12-06
Helena H Kronberg Tillstyrker att eleven får fullgöra 

skolgång i annan kommun läsåret 
2017/2018.

2017.4419

Framställan om tillstånd att 
fullgöra skolgång i Dals-Eds 
kommun

2017/640 KS

2017-11-22 *** Sekretess ***  2017-12-06
Helena H Kronberg Elev från Växjö kommun mottas 

enligt Skollagen 10:25 t o m 
vårterminen 2018

2017.4278

Ansökan om skolgång i Färgelanda 
kommun för elev folkbokförd på 
annan ort

2017/619 KS

2017-11-13 Växjö kommun  2017-12-06
Maria Wagerland Delegationsbeslut Hyresavtal 

Färgelanda prästgård 1:441 Café 
Heta Bönan perioden 171201 tom 
191130 delegat Maria Wagerland

2017.4473

Hyresavtal Färgelanda Prästgård 
1:441 Heta Bönan

2017/609 KS

2017-11-27 Heta Bönan - Anneli Francis  2017-12-06
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Beslutsorgan:  Kommunstyrelsens ledningsutskott 
Sammanträdesdatum  2017-11-01 

Anslags uppsättande 2017-11- 
Anslags nedtagande2017-12- 

Protokollet förvaras på  kommunkontoret 
 

Underskrift ________________________________ 
 

 

 
Plats och tid: Kommunkontoret, onsdag 1 november 2017 kl 

15.15 -16.00 
 

Beslutande:   Övriga närvarande 
Ulla Börjesson (S) ordf  Per Wahlén, adm/personalchef 
Kenneth Carlsson (L)  Marianne Martinsson, sekreterare 
Tobias Bernhardsson (C) 
Linda Jansson (M) 
Tommy Larsson (S)   

     
     

   
   

Utses att justera: Tobias Bernhardsson  Paragrafer: § 238 
     
       
  
Underskrifter 
 
Ordförande: ______________________________________________________ 
                   Ulla Börjesson  
 
Justerare:  _____________________________________________________ 
                Tobias Bernhardsson 
  
Sekreterare: ______________________________________________________ 
                                      Marianne Martinsson  
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
KLU § 238  Dnr 2017-405 
Lillesjö food AB:s  rekonstruktion 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar uttala att kommunen är beredd att gå vidare med ett 
ackordsförfarande på 25 %. 
 
Som säkerhet för likviden  (ackordet)  vill kommunen i första hand ha en bankgaranti men är 
beredd att efter särskild överenskommelse acceptera säkerhet genom rekonstruktörens 
klientkonto. 
 
Kommunen är inte beredd att uppta förhandlingar om en hyressänkning.  
 
Om parterna kommer överens om att minska den av företaget förhyrda ytan kommer kommunen 
att kräva att företaget betalar för de investeringar som gjorts i de lokaler som i så fall frånträds.  
 
Samtliga åtgärder ska bidra till att säkra upp så mycket pengar som möjligt. 
 
Reservation 
 
Linda Jansson (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Yrkanden 
 
Linda Jansson (M) yrkar att kommunen inte ska acceptera ett ackord. 
 
Tommy Larsson (S) yrkar att kommunen ska acceptera ett ackord på 25%. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter ställda propositioner 
finner ordföranden att ledningsutskottet beslutar i enlighet med Tommy Larssons yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
I juni 2017 har tingsrätten godkänt Lillesjö food AB:s rekonstruktion.  Kommunen har 
accepterat att delta i ett ackordsförfarande.  Kommunen biträds i detta ärende av advokat. 
Förhandlingar pågår mellan rekonstruktören och kommunens juridiska biträde. 
 
Beslutet skickas till 
Adm/personalchefen,  
Kommunchefen,  
Ekonomichefen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Beslutsorgan:  Kommunstyrelsens ledningsutskott 
Sammanträdesdatum  2017-11-27 
Anslags uppsättande __________ 
Anslags nedtagande ___________ 

Protokollet förvaras på  kommunkontoret 
 

Underskrift ________________________________ 
 

 

 
Plats och tid: Kommunkontoret, måndag 27 november 2017 kl. 

08.30-11.45 
 

Beslutande:   Övriga närvarande 
Ulla Börjesson (S) ordf  Per Wahlén, t.f. kommunchef 
Kenneth Carlsson (L)  Marianne Martinsson, sekreterare 
Tobias Bernhardsson (C) 
Tommy Larsson (S) 
Linda Jansson (M)   

     
     

   
   

Utses att justera: Tobias Bernhardsson  Paragrafer: 239 - 260 
    
       
  
Underskrifter 
 
Ordförande: ______________________________________________________ 
                   Ulla Börjesson  
 
Justerare:  _____________________________________________________ 
                Tobias Bernhardsson 
  
Sekreterare: ______________________________________________________ 
                                     Marianne Martinsson  
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 239 
Färgelanda är årets raket i Föräldraalliansen  Sveriges ranking – kommunalt 
grundskoleindex 2017 
 
Den kommunala grundskolan i Färgelanda (inkl fritidshemmen) är årets raket i 
Föräldraalliansen  Sveriges ranking av landets kommunala grundskolor. 
 
Jämfört med 2016 har Färgelanda stigit med 260 placeringar och återfinns nu på 25:e  
plats. 
 
Föräldraalliansen Sverige 
Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och 
föräldrasammanslutningar. 
 
Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av 
samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa 
 
Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från 
ett föräldraperspektiv. 
 
Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex 
för grundskolan i respektive kommun. 
 
De kvalitetsområden som används är 
Måluppfyllelse 
Pedagogisk personal 
Övriga hälso- och studiefrämjande resurser 
Fritidshemmen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 240  Dnr 2017/643 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda. 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot 
förtroendevalda. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Kommunchefen får i uppdrag att med beaktande av BRÅ:s undersökningar göra en lokal 
kartläggning av förekomsten av hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda i Färgelanda  

 
Ärendebeskrivning 

 
För att trygga demokratin och ett hållbart politiskt ledarskap måste de förtroendevaldas 
säkerhet värnas.  Enligt Brå blev tre av tio lokalpolitiker under år 2014 utsatta för hot 
trakasserier eller våld. Kvinnor är särskilt drabbade. Detta kan få till följd att människor 
avstår från att ta politiska uppdrag och att förtroendevalda hoppar av i förtid. Mot bakgrund 
av ovanstående är det av vikt att det finns en beredskap i kommunen för att förebygga 
respektive hantera hot och våld mot förtroendevalda. 
 
Färgelanda kommun har under år 2017, tillsammans med Mellerud och Bengtsfors kommun 
deltagit i utvecklingsprojektet ” Att förebygga hat och hot mot förtroendevalda ” initierat av 
Sveriges kommuner och Landsting.  
 
Riktlinjerna har tagits fram gemensamt under projektets gång. 
Riktlinjerna har som syfte att utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens 
förtroendevalda för att öka tryggheten vid utförande av sina offentliga förtroendeuppdrag. 
 
 
 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
Beslutet skickas till kommunchefen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 241  Dnr 2016/671 
Avtal med anledning av skrivelse från  Folke Stigens stiftelse 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Kommunchefen får i uppdrag att upprätta förslag till avtal/överenskommelse mellan 
Stiftelsen, kommunen och Svenska kyrkan. 
 
Avtalet ska ge kommunen möjlighet att använda Stigens herrgårds 
lokaler för konferenser, representation mm på förmånliga villkor.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledningsutskottet har 2017-02-22, KS § 46 behandlat en ansökan från Folke Stigens stiftelse 
om bidrag och därvid meddelat att kommunen har för avsikt att diskutera med stiftelsen och 
Färgelanda församling om årliga bidrag mot rätten att nyttja herrgården på fördelaktiga 
villkor. 
 
Folke Stigens stiftelse har i skrivelse till kommunen väckt frågan om en överenskommelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunchefen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 242  Dnr 2017/181 
Handlingsplan – heltid som norm 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
 SKL och Kommunal har i avtal 2016 träffat överenskommelse om heltid som norm. Ett 
nationellt projekt startade i februari 2017 med målet att den 31 maj 2021 ska alla kommunal- 
och landstingsanställda arbeta heltid.  
 
Det lokala projektet i Färgelanda kommun följer samma tidplan, med början i äldreomsorgen 
2018.  
 
Heltid som norm innebär att alla anställda i Färgelanda kommun arbetar heltid med undantag för 
lagstadgade ledigheter och andra orsaker som arbetsgivaren bedömer skäliga.  
Motivet till heltid som norm är:  
• Alla har rätt till heltidslön  
• Lönen påverkar socialförsäkringen  
• Lönen påverkar pensionen som baseras på livsinkomsten  
• Kommunens kompetensbehov  
• Ökad efterfrågan på offentlig service  
• En viktig jämställdhetsfråga  
 
 
 
 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 243  Dnr 2017-331  
Revidering gällande Taxor och avgifter 2018 Snöskottning pensionärer 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad avgift för snöskottning till pensionärer 
till 210 kronor per halvtimma under 2018.  
 
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslutar att 2017 års taxa för snöskottning till pensionärer (200 
kr/halvtimma) ska gälla fram till dess kommunfullmäktiges beslut om den reviderade taxan 
har justerats. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Taxor och avgifter för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige 2017-06-14 § 81. 
 
Det har nu upptäckts ett redaktionellt fel i beslutad avgift avseende Snöskottning, 
pensionärer. Taxan ska vara 210 kr per halvtimma (200 kr 2017) och inte 1.646 kr (per 
halvtimma) enligt beslutat taxedokument.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse 2017-11-13. 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 244  Dnr 2017-282  
Intern kontroll 2017 Färgelanda Kommun – Uppföljning 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad uppföljning av Intern kontroll 2017. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
Kommunstyrelsen har antagit en Intern kontrollplan för 2017  den 24 maj 2017 (§ 94) med 
kompletteringen att efterlevnaden av kommunens kravrutiner ska ingå.  
 
Uppföljning av planen för 2017 har gjorts kontinuerligt under året. I och med att planen inte 
godkändes förrän i maj så har inte antalet kontroller gjorts fullt ut.  
 
Uppföljningen, som regel stickprovskontroller,  visar både på avvikelser och fungerande 
verksamheter. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse 2017-10-31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skickas till kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 245  Dnr 2017-631  
Intern kontrollplan 2018 Färgelanda kommun 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till intern kontrollplan för 2018.  
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunallagens 6 kap 7 § framgår att ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd 
av 3 kap 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).” 
 
Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (KF 2017-05-03 § 93 (dnr 2017-
271)) ska kommunstyrelsen varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen för nästkommande år. Planen antas senast under december månad. Uppföljning 
av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med att kommunstyrelsen beslutar 
om plan för kommande år, se separat ärende.  
 
Efter uppföljning av planen för 2017 framkommer att ett antal av planens kontrollpunkter 
bör följas upp även 2018.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse 2017-11-09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 246  Dnr 2017-5  
Månadsrapport per oktober 2017, innehållande årsprognos 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
För perioden januari-oktober redovisar kommunen ett positivt resultat med 16 836 tkr, vilket 
är 9 223 tkr bättre än budget.  
 
Kommunens årsprognos visar att budgeterat resultat med 7 431 tkr bör uppnås, dvs. ingen 
avvikelse gentemot budget.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse 2017-11-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 247  Dnr 2017/605 
VA-taxor 2018 för Färgelanda – taxor för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
 
Ledningsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt ägardirektiv (Färgelanda kommun – Färgelanda Vatten AB) ska kommunfullmäktige 
godkänna införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra normbeslut om 
införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller om 
så följer av lag.  
 
Färgelanda Vatten AB har inkommit med förslag till taxor och avgifter för Färgelanda 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2018 -01-01. 
  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningens ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse 2017-11-22. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 248   Dnr 2017/611 
Beslut efter tillsyn av Stigens Friskola, förskola i Färgelanda kommun 
 
Ledningsutskottets förslag 

 
Kommunstyrelsens beslutar att avsluta tillsynen av Stigens förskola. Det har vid tillsynen 
inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de områden 
som granskats. 

 
Ärendebeskrivning: 

 
Den fristående förskolan står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar och ta del 
av de handlingar som behövs för tillsynen. Den som ansvarar för den fristående förskolan är 
även skyldig att på uppmaning av kommunen göra sammanställningar som behövs för 
tillsynen. Kommunen ska även, inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den 
fristående förskolan. Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt 
tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna i 6 kapitlet (åtgärder mot kränkande 
behandling) i skollagen följs av den fristående förskolan.  
 
Färgelanda kommun har anlitat Uddevalla kommun tillsynsenhet för tillsynen. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-11-14. 

 
 
 

Skickas till kommunstyrelsen 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Stigens friskola 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 249   Dnr 2017/611 
Beslut efter tillsyn av Järbo Friskola, förskola i Färgelanda kommun 
 

 
Ledningsutskottets förslag 

 
Kommunstyrelsens beslutar att avsluta tillsynen av Järbo förskola. Det har vid tillsynen inte 
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som 
granskats. 

 
Ärendebeskrivning: 

 
Den fristående förskolan står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar och ta del 
av de handlingar som behövs för tillsynen. Den som ansvarar för den fristående förskolan är 
även skyldig att på uppmaning av kommunen göra sammanställningar som behövs för 
tillsynen. Kommunen ska även, inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den 
fristående förskolan. Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt 
tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna i 6 kapitlet (åtgärder mot kränkande 
behandling) i skollagen följs av den fristående förskolan.  
 
Färgelanda kommun har anlitat Uddevalla kommun tillsynsenhet för tillsynen. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-11-14. 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
 

 
Beslutet skickas till 
Järbo friskola 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 250  Dnr 2017/611 
Beslut efter tillsyn Barnens lek och lär, pedagogisk omsorg i Färgelanda kommun 

 
Ledningsutskottets förslag 

 
Kommunstyrelsens beslutar att avsluta tillsynen av Barnens lek och lär, pedagogisk omsorg i 
Färgelanda kommun. Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att verksamheten 
uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. 

 
Ärendebeskrivning: 

 
Den fristående förskolan står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar och ta del 
av de handlingar som behövs för tillsynen. Den som ansvarar för den fristående förskolan är 
även skyldig att på uppmaning av kommunen göra sammanställningar som behövs för 
tillsynen. Kommunen ska även, inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den 
fristående förskolan. Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt 
tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna i 6 kapitlet (åtgärder mot kränkande 
behandling) i skollagen följs av den fristående förskolan.  
 
Färgelanda kommun har anlitat Uddevalla kommun tillsynsenhet för tillsynen. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-11-14. 

 
 
 
 

Skickas till kommunstyrelsen 
 

 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Barnens lek och lär, pedagogisk omsorg 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
KLU § 251 
Information om lex Maria-ärende 
 
Inga beslut fattas. 
 
Socialchefen informerar ledningsutskottet om en händelse i särskilt boende som är under 
utredning. 
 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till en eventuell anmälan till IVO när utredningen är 
genomförd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Sammanträdesprotokoll                 15(24)                                      
                       2017-11-27 

  
 

 
 
Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
KLU § 252  Dnr 2017/636 
Handlingsplan för trygghet och säkerhet i hemmet 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i 
hemmet 2017-2021. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att redovisa en uppföljning av planen årligen. 
 
Ärendet 
 
Digitala tjänster har blivit en självklar del av vår vardag. Internet och informationsteknologi 
påverkar alla samhällsområden, inte minst välfärdsområden som socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.  
 
För att möta den demografiska utvecklingen, medborgarnas ökade förväntningar samt följa 
den nationella strategin och digitala samhällsutvecklingen behövs en långsiktig 
handlingsplan. Detta för att skapa förutsättningar att driva utveckling, säkerställa 
finansiering och organisation för att ta del av digitaliseringens möjligheter.  
 
Handlingsplanen konkretiserar satsningar inom socialtjänsten 2017-2021.  
Föreslagna aktiviteter i handlingsplanen har olika status beträffande storlek, finansiering och 
skede i beslutsprocessen. Satsningar som inte kan finansieras via ordinarie budgetprocess 
kan komma att tas upp för politisk behandling för finansiering. Varje satsning 
kostnadsberäknas för sig. 
Under perioden kan nya satsningar tillkomma. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse 2017-11-01 
 
Socialchefen informerar. 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
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KLU § 253  Dnr 2017/637 
Avtal samverkande sjukvård 
 
Ledningsutskottets förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar att upprätta avtal mellan Norra hälsosjukvårdsnämnden och 
Färgelanda kommun gällande insatser inom den samverkande sjukvården i Färgelanda 
kommun under 2018-2019. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson och socialchef Johan Lundh ges befogenhet 
att underteckna avtalet. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
I den samverkande sjukvården ingår kommunal hälso- och sjukvård, primärvård, 
1177/Vårdguiden, ambulanssjukvården och övrig länssjukvård. Det gemensamma målet är 
att förbättra och utveckla samverkan i sjukvården för att skapa ökad trygghet och 
tillgänglighet för invånarna och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. 
 
Åtagandet avser full medverkan i en utökad samverkan enligt det koncept som utvecklats i 
Fyrbodal. Kommunens åtagande i samverkande sjukvård innehåller följande delar: 
 

• Tillfälliga sjuksköterskeinsatser för kommuninvånare >18 år som inte har kommunal hälso- 
och sjukvård på uppdrag av 1177/Vårdguiden, MÄVA, ambulanssjukvården, hemtjänst eller 
vårdcentral. 
 

• IVPA (I Väntan På Ambulans) Sjuksköterska från kommunen får, efter särskild utbildning, 
utföra medicinsk behandling vid IVPA uppdrag. 
 

• Sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård kan ge assistansuppdrag till 
ambulanssjukvården genom att ta direktkontakt för hjälp med bedömning och åtgärd i 
hemmet. 
 
Ambulanssjukvården kan på samma sätt ge assistansuppdrag till sjuksköterskan inom 
kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Samt i övrigt delta i utvecklingsarbeten inom Samverkande sjukvård. 
Åtagandet avser hela dygnet. 
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Forts KLU § 253  
 
Åtagandet bryter inte ordinarie prioriterad verksamhet inom den kommunala hälso- och 
sjukvården. Sjuksköterskan har möjlighet att säga nej alternativt om det gäller ett hembesök 
senarelägga besöket efter överenskommelse med uppdragsgivaren. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse 2017-11-16 
 
Socialchefen informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
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KLU § 254  Dnr 2017-545 
Försäljning av mark till Högsäters GF 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Tångelanda 2:5 samt delar av Solberg 1:173 för ett 
markpris på 0.04 kr per kvadratmeter till Högsäters GF.  
 
Köparens skall betala samtliga kostnader i samband med köpet såsom eventuella kostnader för 
vatten- och avlopp, förrättningskostnader, lagfartskostnader och övriga kostnader som hör 
samman med köpet. 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner försäljning 
enligt ovan delegera till Patrick D´Imporzano, sektorchef Samhällsutveckling att godkänna 
erforderliga köpehandlingar samt bemyndiga honom att underteckna dessa. 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Carlsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
Högsäters GF har inkommit  med en förfrågan om att få köpa kommunens fastighet Tångelanda 
2:5 samt delar av Solberg 1:173 i Högsäter.  
 
Det aktuella området ligger utanför planlagt område och delar av området utpekas i 
översiktsplanen som område för fritidsanläggning/park och en del utpekas som framtida område 
för verksamheter.  
 
Ledningsutskottet har  2017-10-23 för sin del ställt sig positiv till en försäljning till Högsäters 
GF och då även av området som i översiktsplanen anges för framtida verksamheter.  
 
Det föreslagna markpriset bygger på en jämförelse med kommunens försäljningspris för ett 
område vid Högalid i Färgelanda 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Samhällsutveckling (mark och exploatering) tjänsteskrivelse 2017-11-15. 
 
Mark och exploateringschefen informerar. 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
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KLU § 255  Dnr 2016 -748 
Svar på motion om iordningsställande av sammanträdesrum i kommunhuset 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyn till pågående utredning avslå motionen 
 
Yrkanden 
 
Linda Jansson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Linda Jansson (M) och Per Krokström (M) har i en motion framfört följande: 
 
Nya moderaterna i Färgelanda vill att det omgående iordningsställs ett sammanträdesrum i 
kommunhuset för att möjliggöra att hålla bl.a. kommunstyrelsesammanträden. 
 
Det pågår ett arbete med inventering och underhållsplan, lokalförsörjning m.m. i 
kommunala fastigheter. Sektor samhällsutveckling utreder behovet av sammanträdeslokaler 
som en del av uppdraget. Dessutom pågår  en  översyn avseende externa avtal gällande 
fastigheter samt hyrda lokaler. I och med skapandet av ny möteslokal ”Beredskapsrummet” 
finns idag en utökad möjlighet för sammanträden i kommunhuset. 
  
 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Samhällsutveckling tjänsteskrivelse 2017-11-16. 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 
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KLU § 256  Dnr 2017- 610 
Yttrande avseende överklagande i mål nr M2015/00347/Me i fråga om utvidgat 
strandskydd för Färgelanda kommun 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 till 
Regeringskansliet gällande överklagade i fråga om utvidgat strandskydd för Färgelanda 
kommun, mål M2015/00347/Me. 
 
Yttrandet innebär i att Färgelanda kommun står fast vid sitt överklagande och de synpunkter 
som framförts i överklagandet. 
 
Notering till protokollet 
Linda Jansson (M) anmäler att hon inte deltar i beslutet idag och avser att återkomma i 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
2014-12-01 fattade Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett beslut om att utvidga det 
befintliga strandskyddet till 200 m i Färgelanda kommun. De sjöar som är berörda är 
Ellenösjön, Fjällsäterstjärn, Hästestruten, Nyckelvattnet, Ragnerudsjön, Rådanesjön, 
Svingsjön och Östersjön. 
 
Färgelanda kommun har överklagat beslutet och sedan specificerat överklagandet ytterligare.  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har nu yrkat på att överklagandena i sin helhet avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Samhällsutveckling tjänsteskrivelse 2017-11-10. 
 
T.f. Plan och byggchefen informerar. 
 
 
Skickas till kommunstyrelsen 

 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och energidepartementet: m.registrator@regeringskansliet.se 
Plan-och byggkontoret   
 
Kopia till: susanne.schultzberg@regeringskansliet.se 
 
 

 



                Sammanträdesprotokoll                 21(24)                                      
                       2017-11-27 

  
 

 
 
Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 257   Dnr 2017/593 
Remissvar avseende Västtågsutredningen – en komplettering av Målbild Tåg 2035 med 
nya stationer 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissvar enligt tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 
till Fyrbodals kommunalförbund gällande Västtågsutredningen – en komplettering av 
Målbild Tåg 2035 med nya stationer. Yttrandet innebär i korthet; 
 
Färgelanda kommun anser att förslaget att öppna tågstationer i Bäckefors och Frändefors 
även påverkar Färgelanda kommun positivt. Det skapar ett bra underlag för fortsatt 
utveckling i kommunen. 
 
Fler personer kommer kunna ges möjlighet att flytta till landsbygden.  
Invånare som redan bor i Färgelanda kommun har större möjlighet att utöka sitt geografiska 
sökområde när det kommer till arbetstillfällen. 
 
Viktigt med transportbussar som transporterar människor mellan tätorterna till Bäckefors 
och Frändefors samt att sträckorna Färgelanda – Vänersborg och Färgelanda – Trollhättan 
(Högskolan Väst) blir oförändrade. 
 
Yrkande 
Kenneth Carlsson (L) yrkar bifall till förslaget 
 
Ärendebeskrivning 
Västtågsutredningen – en komplettering av Målbild Tåg 2035 med nya stationer har skickats 
på remiss från Västra Götalandsregionen.  
Rekommendationen i utredningen är att sträckan Trollhättan – Halden bör kompletteras med 
stationer i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda och Bäckefors. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor Samhällsutveckling tjänsteskrivelse 2017-11-10. 
 
T.f. Plan och byggchefen informerar. 

 
Skickas till kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas till: 
Fyrbodals kommunalförbud, Thomas Boström 
Plan-och byggkontoret   
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KLU § 258  Dnr 2017/405 
Lillesjö Food AB:s rekonstruktion - information 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsen ska informeras i ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rekonstruktionen fortsätter. Kommunstyrelsens ordförande informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till kommunstyrelsen 
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KLU § 259   Dnr 2017/405 
Lillesjö Food AB:s rekonstruktion – ändrade villkor för förhyrda lokaler i 
Livsmedelcenter i Väst (Björnhuset). 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens 
sammanträde 6 december 2017 upprätta förslag till ställningstagande avseende 
förändringar av företagets förhyrda lokalytor i byggnaden. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till kommunstyrelsen 
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KLU § 260  Dnr 2016/850 
Elljusspår i Stigen 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att uppdra till kommunchefen att föra samtal med Folke Stigens 
Stiftelse i egenskap av markägare och Stigens IF i syfte att överenskomma om ansvar för 
genomförandet och drift och underhåll och återkomma med förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Elljusspåret i Stigen (Helges stig ) är i behov av upprustning. Sträckningen ligger bitvis i 
anslutning till en större kraftledning. Kommunstyrelsens ordförande meddelar att Vattenfall 
accepterar att belysningsstolpar sätts upp 
 
900  Tkr är avsatt i budgeten för 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till kommunchefen 
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