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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 94 Dnr: KS 2019/301

Utökande av VA-verksamhetsområde Anrås 1:242

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten-, spill och 
dagvatten för fastigheter inom föreslaget verksamhetsområde i enlighet med kartbilaga 
daterad 2019-04-01.  

Sammanfattning av ärendet
Området i fråga ingår i dagsläget inte i det kommunala verksamhetsområdet. Området ligger 
angränsande mot befintligt verksamhetsområde och kommer försörjas med kommunalt VA 
när det är utbyggt. 

Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en gräns inom 
vilken vattentjänstelagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller.
För att kunna ta ut taxa inom LAV (Lag om allmänna vattentjänster) måste fastigheterna ingå 
i ett verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-29
Kartbilaga 2019-04-01
Lista över ingående fastigheter 
Översiktskarta



Tjänsteskrivelse Dnr 2019/301
2019-03-29

Anna-Maria Samuelsson Till kommunfullmäktige

Utökande av VA-verksamhetsområde Anrås 1:242

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten-, spill och 
dagvatten för fastigheter inom föreslaget verksamhetsområde i enlighet med kartbilaga 
daterad 2019-04-01.  

Sammanfattning av ärendet
Området i fråga ingår i dagsläget inte i det kommunalt verksamhetsområdet. Området ligger 
angränsande mot befintligt verksamhetsområde och kommer försörjas med kommunalt VA 
när det är utbyggt. 

Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en gräns inom 
vilken vattentjänstelagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller.
För att kunna ta ut taxa inom LAV (Lag om allmänna vattentjänster) måste fastigheterna ingå 
i ett verksamhetsområde. 

Beskrivning av ärendet
Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för att upprätta ett verksamhetsområde ryms i beslutad investeringsbudget.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Ordlista
Verksamhetsområde: Ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten).
Spillvatten: Vatten som du använt i toalett, dusch, köksvask, diskmaskiner med mera.
Dagvatten: Regnvatten och dräneringsvatten som avleds genom dagvattenledningar och 
diken.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-29
Kartbilaga 2019-04-01



Tjänsteskrivelse Dnr 2019/301
2019-03-29

Lista över ingående fastigheter 
Översiktskarta

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Tony Strandh
Sektorchef Verksamhetschef



Översiktskarta, verksamhetsområde Anrås 1:242



2019-04-01

Verksamhetsområde Anrås



Beskrivning Fastighetsområde Trakt Blockenhet
Fastighetsområde ANRÅS 1:28>1 ANRÅS 1:28
Fastighetsområde ANRÅS 1:242>1 ANRÅS 1:242
Fastighetsområde ANRÅS 1:244>1 ANRÅS 1:244
Fastighetsområde ANRÅS 1:245>1 ANRÅS 1:245
Fastighetsområde ANRÅS 1:246>1 ANRÅS 1:246
Fastighetsområde ANRÅS 1:247>1 ANRÅS 1:247
Fastighetsområde ANRÅS 1:248>1 ANRÅS 1:248
Fastighetsområde ANRÅS 1:249>1 ANRÅS 1:249
Fastighetsområde ANRÅS 1:250>1 ANRÅS 1:250
Fastighetsområde ANRÅS 1:251>1 ANRÅS 1:251
Fastighetsområde ANRÅS 1:252>1 ANRÅS 1:252
Fastighetsområde ANRÅS 1:253>1 ANRÅS 1:253
Fastighetsområde ANRÅS 1:254>1 ANRÅS 1:254
Fastighetsområde ANRÅS 1:255>1 ANRÅS 1:255
Fastighetsområde ANRÅS 1:256>1 ANRÅS 1:256
Fastighetsområde ANRÅS 1:257>1 ANRÅS 1:257
Fastighetsområde ANRÅS 1:258>1 ANRÅS 1:258
Fastighetsområde ANRÅS 1:259>1 ANRÅS 1:259
Fastighetsområde ANRÅS 1:260>1 ANRÅS 1:260
Fastighetsområde ANRÅS 1:261>1 ANRÅS 1:261
Fastighetsområde ANRÅS 1:262>1 ANRÅS 1:262
Fastighetsområde ANRÅS 18:1>1 ANRÅS 18:1
Fastighetsområde VÄSTRA TORP 1:3>1 VÄSTRA TORP 1:3
Fastighetsområde VÄSTRA TORP 1:15>1 VÄSTRA TORP 1:15
Fastighetsområde VÄSTRA TORP 1:18>1 VÄSTRA TORP 1:18
Fastighetsområde VÄSTRA TORP 1:19>1 VÄSTRA TORP 1:19
Fastighetsområde VÄSTRA TORP 1:23>1 VÄSTRA TORP 1:23
Fastighetsområde VÄSTRA TORP 1:24>1 VÄSTRA TORP 1:24
Fastighetsområde VÄSTRA TORP 1:29>1 VÄSTRA TORP 1:29
Fastighetsområde VÄSTRA TORP 1:32>1 VÄSTRA TORP 1:32
Fastighetsområde VÄSTRA TORP 1:45>1 VÄSTRA TORP 1:45
Fastighetsområde VÄSTRA TORP 1:46>1 VÄSTRA TORP 1:46
Fastighetsområde VÄSTRA TORP SAMF:1 VÄSTRA TORP SAMF:1



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 95 Dnr: KS 2019/306

Höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att:

 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med nu gällande avgift.  Den nya 
avgiften ska gälla från och med 1 juli 2019. Därefter höjs anläggningsavgiften för VA 
på nytt med 5 % jämfört med gällande avgift 31 december 2019.  Den nya avgiften ska 
gälla från och med 1 januari 2020.

 Höja brukningsavgiften för VA med 2 % jämfört med gällande avgift.  Den nya 
avgiften skall gälla från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen fick 2015-11-02 § 229 i uppdrag att se över VA-taxan utifrån ett långsiktigt 
perspektiv. Detta för att långsiktigt säkerställa att budgeten ligger i balans och därmed inte 
skuldsätter VA-kollektivet samt att tillräckliga medel finns för nödvändiga underhålls- och 
förnyelsearbeten av ledningsnät och VA-anläggningar. Kommunen står även inför ökade 
myndighetskrav gällande dokumentering och rapportering som kräver mer personella resurser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-04



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/306
2019-04-04

Tony Strandh Till kommunfullmäktige

Höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att:

 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med nu gällande avgift.  Den nya 
avgiften ska gälla från och med 1 juli 2019. Därefter höjs anläggningsavgiften för VA 
på nytt med 5 % jämfört med gällande avgift 31 december 2019.  Den nya avgiften ska 
gälla från och med 1 januari 2020.

 Höja brukningsavgiften för VA med 2 % jämfört med gällande avgift.  Den nya 
avgiften skall gälla från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen fick 2015-11-02 § 229 i uppdrag att se över VA-taxan utifrån ett långsiktigt 
perspektiv. Detta för att långsiktigt säkerställa att budgeten ligger i balans och därmed inte 
skuldsätter VA-kollektivet samt att tillräckliga medel finns för nödvändiga underhålls- och 
förnyelsearbeten av ledningsnät och VA-anläggningar. Kommunen står även inför ökade 
myndighetskrav gällande dokumentering och rapportering som kräver mer personella resurser.

Beskrivning av ärendet
För att säkerställa en budget i balans sett över tid har en omräkning av befintlig VA-taxa 
gjorts. Taxan har beräknats för fem år från och med 2016 och visar på ett behov av höjning av 
taxan i flera steg under dessa år. Förvaltningen föreslår därför följande höjning:

 Höja brukningsavgiften för VA med 2 % jämfört med gällande avgift.  
 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med gällande avgift.  
 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med gällande avgift 31 december 

2019.  

Brukningsavgiften höjdes 2019-01-01 med 2 % jämfört med då gällande taxa. 
Anläggningsavgiften höjdes 2015-01-01

Privata abonnenter påverkas av höjningen på följande sätt:

 Brukningsavgiften för en normalvilla med en förbrukning om 150 m3/år innebär det en 
höjning från 6084 kr/år till 6201 kr/år inkl. moms för 2020



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/306
2019-04-04

 Anläggningsavgiften för typhus A innebär det en höjning från 154 000 kr till 161 700 
kr inkl. moms från 2019-07-01

 Anläggningsavgiften för typhus A innebär det en höjning från 161 700 kr till 169 785 
kr inkl. moms för 2020

Ekonomiska konsekvenser
En höjning av bruknings- och anläggningsavgiften för VA är en förutsättning för att 
säkerställa en budget i balans för VA-kollektivet.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-04

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Tony Strandh
Sektorchef Verksamhetschef



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 96 Dnr: KS 2019/241

Avtalssamverkan gällande tillståndshandläggning och tillsyn enligt 
tobakslagen

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över handläggningen av tillstånd för tobaksförsäljning 
i detaljhandeln och partihandeln vid försäljning och tillsyn till Göteborgs stad genom att ingå 
avtalssamverkan. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Göteborgs stad för att 
möjliggöra samverkan. 

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Genom den nya lagen införs 
tillståndsplikt för tobaksförsäljning i detaljhandeln och för partihandeln vid försäljning till 
detaljhandeln. Kommunen ska ombesörja tillståndsgivning och tillsyn. Förvaltningen föreslår 
att kommunen lämnar över handläggningen av dessa ärenden till Göteborg stad genom att 
ingå avtalssamverkan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-31



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/241
2019-03-31

Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 

Avtalssamverkan gällande tillståndshandläggning och tillsyn enligt 
tobakslagen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över handläggningen av tillstånd för tobaksförsäljning 
i detaljhandeln och partihandeln vid försäljning och tillsyn till Göteborgs stad genom att ingå 
avtalssamverkan. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Göteborgs stad för att 
möjliggöra samverkan. 

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Genom den nya lagen införs 
tillståndsplikt för tobaksförsäljning i detaljhandeln och för partihandeln vid försäljning till 
detaljhandeln. Kommunen ska ombesörja tillståndsgivning och tillsyn. Förvaltningen föreslår 
att kommunen lämnar över handläggningen av dessa ärenden till Göteborg stad genom att 
ingå avtalssamverkan. 

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag gälla. I korthet innebär den nya lagen bland annat att 
ett rökförbud införs i utemiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekplatser med flera. 
Genom den nya tobakslagen införs också tillståndsplikt för tobaksförsäljning i detaljhandeln 
och partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. 

Endast den som har tillstånd kommer att få bedriva detaljhandel eller partihandel med 
tobaksvaror. Tillstånd får endast beviljas för den som visar att han eller hon med hänsyn till 
sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som 
ställs upp i tobakslagen.

En ansökan om försäljningstillstånd ska vara skriftlig och den ska prövas av kommunen. 
Vidare ska kommunen utöva tillsyn över de verksamheter som har tillstånd att försälja 
tobaksvaror. 

Stenungsunds kommun har ett avtal med Social resursförvaltning i Göteborgs stad om att 
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen helt ska ombesörjas av social resursförvaltning. 
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Även viss tillsyn inom ramen för den nu gällande tobakslagen ombesörjs av social 
resursförvaltning. 

Förvaltningen föreslår att skyldigheterna tillståndsgivning och tillsyn av detaljhandeln och 
partihandeln enligt den nya tobakslagen överlämnas till social resursförvaltning för 
handläggning genom att Stenungsunds kommun ingår avtalssamverkan med Göteborgs stad. 
Kommunstyrelsen föreslås få befogenhet att ingå avtal med staden.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att kommunen gör en besparing genom att lämna över 
handläggningen till Göteborgs stad. Anledningen är att Göteborgs stad inte tar ut någon avgift 
från kommunen, utan finansierar handläggningen genom att ta ut avgift från den 
tillståndssökande. Avgiften hade tillfallit Stenungsunds kommun om kommunen själv hade 
hanterat handläggningen. Förvaltningen bedömer emellertid att avgifterna inte hade kunnat 
finansiera de handläggarresurser som behövs för att hantera tillståndshandläggningen, då 
antalet tillståndsärenden sannolikt kommer att bli få. I dagsläget saknas sakkompetens och 
ledig kapacitet inom förvaltningen. Nyrekrytering skulle därför behöva ske vilket inte ryms 
inom ram. 

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Juridiska bedömningar
Det framgår av kommunallagen att en kommun får ingå avtal om att någon av kommunens 
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Det kallas avtalssamverkan och 
hindras inte av de bestämmelser som finns i kommunallagen om att en kommun endast får 
bedriva verksamhet som har anknytning till kommunens område eller medlemmar. Av 
kommunallagen framgår vidare att det är kommunfullmäktige som får besluta om att lämna 
över uppgifter till en annan kommun, bolag eller enskild individ. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-31

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson Marcus Starcke
Sektorchef Kanslichef
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2 

1. Inledning 

Bakgrund 

Revisorerna i Stenungsunds kommun har beslutat att genomföra 

en förstudie avseende planeringen av Stenungsunds centrum. 

Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1.   

Syfte och frågor 

Förstudien syftar till att översiktligt kartlägga hur planeringen av 

Stenungsunds centrum genomförts, från beslut om att utarbeta 

planprogrammet till kommunfullmäktiges beslut om att godkänna 

programmet i juni 2018. 

 Hur har arbetet med att utarbeta ”Program för Stenungsunds 

centrum” genomförts? 

 Vilka aktörer, både kommunala och externa, har varit delakt-

iga i arbetet med att utarbeta ”Program för Stenungsunds 

centrum”? 

 Vilka politiska beslut avseende centrumplaneringen har fattats 

under arbetet med ”Program för Stenungsunds centrum”? 

 Vilken information och uppföljning avseende centrumplane-

ringen har kommunstyrelsen och/eller kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsutskott erhållit under arbetet med planpro-

grammet? 

 

Avgränsning 

Förstudien är inriktad på att ge en översiktlig bild av ämnesområ-

det och syftar i första hand till att utgöra ett kunskapsunderlag 

för revisorerna i det fortsatta granskningsarbetet. Vidare avgrän-

sas förstudien i enlighet med frågorna ovan.  

Metod 

Förstudien har genomförts genom dokumentstudier och genom 

att skriftliga frågor ställts till sektor samhällsbyggnad. De tjäns-

tepersoner som författat de skriftliga svaren har fått möjlighet 

att faktagranska rapporten. 

Figurer och symboler i rapporten 

I kapitel två inleds varje avsnitt med en tidssym-

bol likt figuren till vänster. Syftet med tidssymbo-

len är att visa när beskrivna händelse/händelser i 

respektive avsnitt inträffade.  

Vidare framgår på vissa platser i rapporten en 

streckad box likt nedan. Syftet med figurer är att närmare för-

klara vissa begrepp som nämns i rapporten. 

Jan-feb 2013
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2. Framtagandet av ”Program för Stenungsunds 

centrum” 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att bevilja ett positivt 

planbesked som ska föregås av ett planprogram 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i oktober 

2015 att bevilja ett positivt planbesked för fas-

tigheten Stenung 3:57, Stenungstorg. Av proto-

kollet framgår att en ansökan om planbesked in-

kommit från ett fastighetsbolag som ägt berörd 

fastighet sedan 2006. I utskottets beslut framgår att: 

”Detaljplanen ska föregås av ett planprogram. Detaljplanen läggs 

i prioriteringsgrupp 1, vilket innebär att planarbete kan startas di-

rekt efter beslut i samhällsbyggnadsutskottet…”  

 

Enligt de skriftliga svaren var syftet med planprogrammet, som 

skulle föregå detaljplanen, att utreda frågor gällande till exempel 

bebyggelsestruktur, trafiklösningar och gestaltning i ett större 

sammanhang.  

Bilden nedan visar programområdets omfattning. Planprograms-

området uppgår till cirka 23 hektar, varav 5,5 hektar vatten. Om-

rådet innefattar stora delar av centrala Stenungsund. Marken 

inom programområdet ägs av kommunen, Stenungs Torg Fastig-

hets AB (Citycon), Stenungsundshem AB, Trafikverket och pri-

vata fastighetsägare. 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Sektor samhällsbyggnad. 

Okt 2015 



 
 
 

4 

Handläggare samt en arbetsgrupp utses och arbetet startar 

Under inledningen på 2016 tillsattes två handläg-

gare som ansvariga för planprogrammet. De två 

handläggarna utgjorde tillsammans med dåva-

rande sektorchef för samhällsbyggnad samt re-

presentanter för Citycon en arbetsgrupp för plan-

programmet.  Under arbetet med planprogrammet deltog även 

mark- och exploateringschef, trafikplanerare, bygglovschef, VA-

ingenjör samt mark- och exploateringsingenjör.  

I maj 2016 hade arbetsgruppen utökats med representanter från 

Västtrafik och Stenungsundshem AB. Arbetsgruppen genom-

förde en första gemensam workshop. Syftet med workshopen var 

att genomföra en så kallad SWOT-analys av programområdet. Ut-

ifrån SWOT-analysen analyserades programområdets styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. Nedan framgår exempel på om-

råden som identifierades vid workshopen: 

 Styrkor: Starkt upptagningsområde, gott serviceutbud, lättill-

gängligt och god kollektivtrafik. 

 Svagheter: Trafiksituationen, buller, varuleveranser över par-

keringen och geoteknik (markförhållanden). 

 Möjligheter: Badstranden, bostadsförtätning, turism, tillgång 

till mark, havet och blandade verksamheter. 

 Hot: Stigande vatten, långa beslutstider, Konghälla, Torp, 

småstadsidentitet och parkeringsfrågan. 

Utöver en SWOT-analys genomfördes vid workshopen i maj en 

”Lynch-analys” där bland annat områdets stråk, noder, barriärer 

och landmärken identifierades, dels nutida men även framtida så-

dana.  

Kommunfullmäktige beslutar om lokalisering av resecentrum 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 ”att 

placera Stenungsunds nya resecentrum, till Cent-

rumalternativet…”. Detta efter att ärendet be-

handlats i samhällsbyggnadsutskottet och kom-

munstyrelsen.   

Av kommunfullmäktiges protokoll framgår att sektor samhälls-

byggnad arbetat med att utreda lokaliseringen av ett nytt rese-

centrum. Vidare framgår att utredningen haft i uppdrag att 

granska fyra alternativa lokaliseringar: a) centrum, b) brofästet, 

c) Nösnäs samt d) nuvarande lokalisering vid stationen. Lokalise-

ringsutredningen skickades på remiss till berörda myndigheter, 

stora lokala arbetsgivare, fastighetsägare med flera. Det genom-

förda samrådet redovisades i en samrådsredogörelse. 

Utifrån de skriftliga svaren framgår att kommunfullmäktiges be-

slut i juni 2016 påverkade det pågående programarbetet genom 

att resecentrum nu även skulle beaktas inom ramen för program-

området. I det färdiga planprogrammet framgår att kommunfull-

mäktiges beslut innebar att resecentrums ungefärliga placering 

Jan-Maj 

2016 

Jun 2016 
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studerats inom ramen för programarbetet i samråd med Västtra-

fik. Därtill konstateras att den exakta placeringen av resecentrum 

ska beslutas i den efterföljande detaljplanen för resecentrum. 

Avsaknad av ramavtal avseende tekniska konsulter 

Enligt de skriftliga svaren var det länge otydligt 

vilka utredningar som skulle genomföras inom ra-

men för arbetet med planprogrammet. Förvalt-

ningen beslutade dock att ett antal utredningar 

skulle genomföras i syfte att skapa bättre förut-

sättningar till de efterföljande detaljplanearbetet. Utredningarna 

avsåg geotekniska sammanställningar, riskanalys, översväm-

ningskartering och en trafikutredning. 

Utifrån de skriftliga svaren framgår att kommunen under vintern 

2016 saknade flera ramavtal för tekniska konsulter. Detta inne-

bar att förvaltningen istället direktupphandlade dessa tjänster. 

Enligt förvaltningen innebar avsaknaden av ramavtal att arbetet 

med planprogrammet tog längre tid jämfört med om det skulle 

funnits upphandlade ramavtal. Detta eftersom förvaltningen be-

hövde formulera förfrågningsunderlag för direktupphandlingarna 

vilket tog tid i anspråk.  

 

Externa leverantörer involveras i arbetet 

Under våren 2017 upphandlades följande utred-

ningar inom ramen för arbetet med planprogram-

met med tillhörande leverantörer och leverans-

tid: 

 

 Geoteknisk sammanställning av konsultföretaget ÅF med leve-

rans i februari 2017. Syftet med analysen var bland annat att 

identifiera osäkra eller komplicerade geotekniska förhållan-

den, områden där det krävdes detaljerade geotekniska utred-

ningar i detaljplane- eller bygglovsskedet samt vilka geotek-

niska risker som kunde finnas med anledning av klimatföränd-

ringar. 

 Riskutredning av konsultföretaget Norconsult med leverans i 

juni 2017. Syftet med utredningen var att utföra en riskanalys 

med avseende på transport av farligt gods på järnväg inom ra-

men för programområdet. 

Aug-Dec 

2016 

Jan-Jun 

2017 
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 Översvämningskartering av konsultföretaget Ramböll med le-

verans i september 2017. Syftet med utredningen var att ut-

föra en översvämningsutredning. Uppdraget omfattade en 

översvämningsmodellering för Stenungsunds centrum för att 

klargöra hur skyfall, havsnivåhöjningar samt en kombination 

av dessa påverkar programområdet. 

 Trafikutredning av konsultföretaget Ramböll med leverans i 

oktober 2017. Syftet med utredningen var att belysa troliga 

effekter av exploateringen på alla trafikslag, med påverkan på 

trafiknätet och vilka åtgärder som kunde övervägas. 

Utöver externa utredningar deltog även nedanstående externa 

aktörer inom ramen för programarbetet: 

 Stenungsundshem AB (VD och projektchef): Information, tan-

kar och idéer avseende fastigheten Stenung 2:31. 

 Citycon AB (fastighetsutvecklare): Information, tankar och 

idéer avseende utvecklingen av deras fastigheter, koppling till 

resecentrum, nya byggnationer, handel med mera. 

 Strategisk Arkitektur AB (arkitekt åt Citycon): Illustrationer 

och idéer till utveckling av Västanvindsgatan samt delar av 

centrum, kopplingar till resecentrum samt även fotomontage 

av det helt utbyggda centrumet.  

 Ramböll AB (projektledare för Citycon): Tankar och idéer av-

seende tekniska lösningar såsom trafik och parkering samt 

programområdets struktur och utformning. 

 Västtrafik (projektledare, fastighetsutvecklare): Behov för re-

secentrums funktioner och utformning avseende exempelvis 

bussangöring, färdmedelsbyte, parkering, gång- och cykelvä-

gar samt tillgänglighet.  

 ABAKO Arkitektkontor AB (arkitekt åt Västtrafik): Gestaltning 

av resecentrum, kopplingar till och från resecentrum i förhål-

lande till omgivningarna samt trafiklösningar.  

 Trafikverket (kontaktperson i form av samhällsplanerare): In-

formation avseende järnvägsfrågor såsom hastighet, turtäthet 

och transport av farligt gods.  

Samhällsbyggnadsutskottet erhåller löpande uppföljning 

Enligt förvaltningens skriftliga svar erhöll sam-

hällsbyggnadsutskottet löpande under 2017 in-

formation om det pågående planarbetet under 

punkten ”Planprio” vid utskottets sammanträ-

den.  

Utifrån de skriftliga svaren framgår att informationspunkten 

”Planrio” består av information från förvaltningen till utskottet 

avseende alla pågående planer, program och projekt. Det fram-

går dock att den information som ges inte protokollförs varpå det 

inte är möjligt att följa vilken information som utskottet erhållit 

avseende Stenungsunds centrum. 

Löpande un-
der 2017 
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Beslut om tidplaneförfarande 

I de skriftliga svaren beskrivs att en återkom-

mande fråga under arbetet med planprogrammet 

var vilket tidplaneförfarande som skulle använ-

das. Med tidplaneförarande avses hur planpro-

grammet skulle ställas ut, godkännas med mera. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i maj 2017 att genomföra 

planprogrammet enligt tidsplan ”standard”. Därtill beslutade ut-

skottet att ”samråd och godkännande ska behandlas av kommun-

fullmäktige i juni 2018 på grund av ärendets dignitet och för att 

säkerställa att ärendet är demokratiskt förankrat. Samhällsbygg-

nadsutskottet föreslår därför kommunstyrelsen att besluta om ett 

extrainsatt sammanträde i juni 2018 för att följa planprogrammet 

enligt tidsplan standard”.  

Tidsplan ”standard” utgår från den process som tillämpats de 

senaste åren i kommunen på planprogram, exempelvis ”Program 

för Spekeröds by” och ”Program för Norra Hallerna”. Processen 

innebär att planprogrammet ställs ut en gång för samråd och se-

dan går till godkännande efter justeringar. Därefter upprättas en 

samrådsredogörelse som visar hur kommunen ställer sig till de 

inkomna synpunkterna. 

Av protokollet framgår att ett ytterligare alternativ var ett utökat 

tidplaneförfarande. Det utökade alternativet skulle innebära att 

planprogrammet ställdes ut två gånger för samråd respektive 

granskning och därefter gick till antagande efter justeringar och 

granskningsutlåtande. Beslut om samråd skulle fattas i samhälls-

byggnadsutskottet, beslut om granskning i utskottet och kom-

munstyrelsen samt beslut om godkännande i utskottet, kommun-

styrelsen och kommunfullmäktige.  

Workshop med politiker och tjänstepersoner 

Inom ramen för arbetet med planprogrammet ge-

nomfördes i augusti 2017 en workshop med poli-

tiker och tjänstepersoner. Enligt förvaltningen 

genomfördes workshopen för att skapa en dju-

pare politisk förankring till programarbetet samt 

för att erhålla politiken uppfattning kring utveckl-

ing av Stenungsunds centrum. Vid workshopen var politiker in-

bjudna från samhällsbyggnadsutskottet, tekniska myndighets-

nämnden, beredningen för miljö och fysisk planering, kommun-

styrelsen och kommunfullmäktige. Därtill var tjänstepersoner in-

bjudna från plan, bygg, mark och exploatering, bygglov, trafik, 

idrott/anläggning och hamn, näringsliv, lokalresursplanerare, 

grundskola, förskola, kultur och fritid samt Stenungsundshem. 

Enligt de skriftliga svaren diskuterades stadsmässighet utifrån 

perspektiven gatuliv, platser, volymer, bebyggelsestruktur och 

parkering. Vidare fördes enligt uppgift en diskussion om de möj-

ligheter och aktiviteter som vattnet och det vattennära läget 

skapar i centrum. Workshopen resulterade i tio punkter som 

skulle införlivas i planprogrammet, bland annat variation, integre-

rad parkering, aktiviteter, båtliv, stadsbad med mera. De tio 

Maj 2017 

Aug 2017 
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punkterna som workshopen resulterade i beskrivs även i ”Pro-

gram för Stenungsunds centrum” som senare godkändes av kom-

munfullmäktige.  

Programhandlingar godkänns och skickar ut på 

samråd 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i decem-

ber 2017 att godkänna programhandlingar för 

Stenungsunds centrum samt att skicka dessa på 

samråd och att informera kommunstyrelsen om ärendet.  

 

 

Kommunstyrelsen informeras om Program för Stenungsunds 

centrum 

Kommunstyrelsen informerades om ”Program 

för Stenungsunds centrum” under sammanträdet 

i januari 2018. Enligt protokollet informerade 

sektor samhällsbyggnads planarkitekter om nedanstående: 

 Program för Stenungsunds centrum. 

 Resecentrum. 

 Konsekvenser. 

 Fortsatt planarbete. 

Av protokollet framgår ingen närmare information avseende vad 

punkterna ovan innefattade. Enligt förvaltningen avsåg informat-

ionen till kommunstyrelsen en presentation av planhandlingarna. 

Samråd av planprogrammet genomförs 

Utifrån det skriftliga svaret framgår att samrådet 

genomfördes under cirka fem veckor under peri-

oden januari-februari 2018. Vidare genomfördes 

i januari 2018 ett samrådsmöte på Kulturhuset 

Fregatten. Samrådsmötet besöktes enligt uppgift 

av cirka 130 medborgare. Därtill inkom under samrådstiden 32 

yttranden, varav 18 från myndigheter, företag och grannkommu-

ner. Resterande 14 yttranden inkom från privatpersoner.  

Enligt det skriftliga svaret avsåg flera av de yttranden som inkom 

frågor som ska hanteras i det efterföljande detaljplaneskedet. 

Frågorna avsåg bland annat dagvatten, buller, översvämningsris-

ker, geologiska förhållanden, exploateringens påverkan på väg 

160 och 170, central och stationsnära utveckling, det regionala 

Dec 2017 

Jan-Feb 

2018 

Jan 2018 
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perspektivet, parkeringsbehov, resecentrums lokalisering, pen-

delparkering med mera.  

Samhällsbyggnadsutskottet informeras om inkomna samråd-

syttranden 

Enligt förvaltningens skriftliga svar informerades 

samhällsbyggnadsutskottet under sammanträ-

det i mars om de samrådsyttrande som inkom un-

der samrådstiden. Av utskottets protokoll fram-

går att utskottet erhöll information om inkomna 

yttranden samt att utskottet noterade informationen. 

 

En trafiksimulering genomförs som ett komplement till 

genomförd trafikutredning 

Sektor samhällsbyggnad beslutade under våren 

2018 att genomföra en trafiksimulering för att 

mer detaljerat utreda hur den föreslagna trafik-

lösningen skulle kunna fungera i planområdet. 

Trafiksimuleringen var ett komplement till den 

trafikutredning som genomfördes under januari-juni 2017.  

Utredningen genomfördes av konsultföretaget Sweco och syf-

tade till att närmare utreda fyra alternativ för vägnätet. Samman-

fattningsvis rekommenderades i rapporten en utformning med 

två cirkulationsplatser samt två körfält söderut från den södra 

cirkulationsplatsen.  

Samrådsredogörelse upprättas och godkänns samt en strate-

gisk projektledare anställs 

Sektor samhällsbyggnad utarbetade utifrån sam-

rådet en samrådsredogörelse. I samrådsredogö-

relsen sammanställdes och besvarades de yttran-

den som inkom under samrådstiden.  

 

 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i början på maj 2018 att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att god-

känna samrådsredogörelsen och program för Stenungsunds cent-

rum. Inför godkännandet av programmet reviderades enligt de 

skriftliga svaren programhandlingarna med förtydliganden och 

tillägg utifrån samrådet. Exempelvis reviderades plankartan med 

en mindre omläggning av Nordanvindsgatan efter yttrande från 

VA Teknik. Därtill genomfördes vissa redaktionella ändringar.  

Maj 2018 

Mar 2018 

Apr 2018 
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Kommunstyrelsen beslutade i slutet på maj 2018 att föreslå kom-

munfullmäktige att godkänna samrådsredogörelsen samt ”Pro-

gram för Stenungsunds centrum”. I kommunstyrelsens protokoll 

framgår att programmet förutsätter en sänkning av hastigheten 

för tåg som transporterar farligt gods i syfte att förbättra risksi-

tuationen. Det konstateras vidare att kommunen behöver en fort-

satt dialog med Trafikverket angående hastigheten, då tågens 

hastighet påverkar bebyggelsens utformning och innehåll. 

I maj anställdes en strategisk projektledare för centrumutveckling 

och infrastruktur vid sektor samhällsbyggnad. Den strategiska 

projektledaren ska bland annat arbeta med samordning av den 

fortsatta planeringen och det kommande genomförandet av 

Stenungsunds centrum. 

Kommunfullmäktige godkänner ”Program för Stenungsunds 

centrum” 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att 

godkänna samrådsredogörelsen samt program 

för Stenungsunds centrum. 

 

 

3. Utmaningar med att genomföra ”Program för 

Stenungsunds centrum” 

Enligt förvaltningen återfinns utmaningarna gällande genomfö-

randet av programmet i de efterföljande detaljplanearbetet för 

bland annat resecentrum och Västanvindsgatan. Utmaningarna 

avser främst hur riskerna avseende farligt gods som transporte-

ras på järnvägen ska hanteras. Ytterligare utmaningar består en-

ligt förvaltningen i att lösa frågor avseende trafik, parkering, sti-

gande vatten, skyfall och geoteknik.  

Vidare framgår att en ytterligare utmaning är att inom ramen för 

den etappvisa utbyggnaden i området säkerställa att befintliga 

funktioner i centrum kan vara fortsatt tillgängliga och serva med-

borgare och besökare med både kommunal och kommersiell ser-

vice, även under utbyggnadstiden. I planprogrammet framgår ex-

empelvis att ”under den tid som utbyggnaden sker, kommer pro-

visoriska lösningar krävas, till exempel för gator, varuleveranser 

och parkering”. 

I planprogrammet finns ett avsnitt som beskriver programförsla-

gets konsekvenser och fortsatta planarbete. I avsnittet framgår 

bland annat att planprogrammets genomförande innebär stora 

kostnader för kommunen och övriga markägare inom program-

området. Dessa kostnader kommer enligt planprogrammet att ut-

redas i de efterföljande detaljplanearbetena. Vidare framgår att 

det i de efterföljande detaljplanearbetena ska utarbetas sociala 

konsekvensanalyser samt barnkonsekvensanalyser. Detta i syfte 

Jun 2018 
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att skapa goda förutsättningar för en social hållbar utveckling av 

Stenungsunds centrum. 

Enlig plan- och bygglagen och miljöbalken är kommuner skyldiga 

att genomföra en behovsbedömning för alla detaljplaner. Behovs-

bedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet 

om en detaljplan har en betydande miljöpåverkan samt om en mil-

jöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning där-

med behöver genomföras. I planprogrammet framgår att ”ef-

tersom aktuellt planområde är stort och innebär flera efterföl-

jande detaljplaner med sinsemellan olika förutsättningar, så görs 

en behovsbedömning i respektive detaljplan och inte i programar-

betet”. 

 

 

 

 

 

 

4. Svar på förstudiens frågor och slutsats 

Svar på förstudiens frågor 

Hur har arbetet med att utarbeta ”Program för Stenungsunds 

centrum” genomförts? 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i oktober 2015 att ett 

planprogram avseende Stenungsunds centrum skulle utarbetas. 

Av förstudien framgår att planprogrammet utarbetades dels av 

sektor samhällsbyggnad men även med stöd av externa leveran-

törer. Sektor samhällsbyggnad genomförde även två workshops 

inom ramen för planprogrammet. Vidare fattade samhällsbygg-

nadsutskottet under perioden oktober 2015 – maj 2018 ett antal 

beslut kopplat till planprogrammet avseende bland annat tidplan-

förfarande och samråd. Kommunfullmäktige beslutade i juni 

2018 att godkänna planprogrammet. 

Vilka aktörer, både kommunala och externa, har varit delaktiga 

i arbetet med att utarbeta ”Program för Stenungsunds cent-

rum”? 

Förstudien visar att sektor samhällsbyggnad ansvarat för att ut-

arbeta planprogrammet samt att det funnits två ansvariga hand-

läggare vid sektorn. Därtill har medarbetare från andra verksam-

heter såsom bygg, mark och exploatering, bygglov samt trafik 

deltagit inom ramen för programarbetet.  

Vad gäller externa aktörer beslutade sektorn under våren 2017 

att upphandla ett antal utredningar som genomfördes av tekniska 
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konsultföretag. Utöver de externa utredningarna deltog även yt-

terligare externa aktörer med exempelvis information och tankar 

avseende utvecklingen kring deras fastigheter, information om 

järnvägsfrågor, tekniska lösningar kopplat till trafik, parkering 

samt behov kring resecentrum. 

Vilka politiska beslut avseende centrumplaneringen har fattats 

under arbetet med ”Program för Stenungsunds centrum”? 

Samhällsbyggnadsutskottet fattade beslut om planbesked (2015-

10-06), tidplanförfarande (2017-05-03), samråd (2017-12-12) 

samt godkännande av programmet (2018-05-03). 

Kommunstyrelsen fattade beslut om godkännande av planpro-

grammet (2018-05-28). 

Kommunfullmäktige fattade beslut om lokalisering av resecent-

rum (2016-06-20) samt godkännande av planprogrammet 

(2018-06-25). 

Vilken information och uppföljning avseende centrumplane-

ringen har kommunstyrelsen och/eller kommunstyrelsens sam-

hällsbyggnadsutskott erhållit under arbetet med planprogram-

met? 

Utifrån förstudien framgår att kommunstyrelsen erhöll informat-

ion om det pågående programarbetet i januari 2018 i samband 

med samrådet.  

Samhällsbyggnadsutskottet har enligt uppgift under 2017 åter-

kommande vid sammanträdena erhållit information om arbetet 

med programmet. Vi konstaterar dock att det utifrån protokoll 

inte är möjligt att följa omfattningen och vilken information ut-

skottet erhöll på grund av att detta inte dokumenteras i protokol-

let. Utskottet har även fattat ett antal beslut kopplat till planpro-

grammet (se frågan ovan). 

Slutsats 

Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga hur pla-

neringen av Stenungsunds centrum genomförts, från beslut om 

att utarbeta planprogrammet till kommunfullmäktiges beslut om 

att godkänna programmet i juni 2018. 

Vi konstaterar utifrån förstudien att flera väsentliga aspekter 

som ligger till grund för utvecklingen av Stenungsunds centrum 

kommer att utredas inom ramen för de kommande detaljplanear-

betena. Detta avser till exempel kostnadsfrågor, sociala 

konskevensaanalyser, barnkonsekvensanalyser och eventuella 

miljökonsekvensbeskrivningar. Vi konstaterar därtill att det uti-

från protokoll under punkten ”Planprio” vid samhällsbyggnadsut-

skottet sammanträden inte går att följa vilken information som 

utskottet erhållit kopplat till programarbetet. Detta eftersom in-

formationen inte protokollförs. 

Under förstudien har sammanfattningsvis följande risker upp-

märksammats: 

 Risk för att detaljplanearbetet inom programområdet försvå-

ras på grund av utmaningar med transport av farligt gods på 

järnvägen, stigande vattennivåer, skyfall med mera.  
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 Risk för att samhällsservicen försämras och/eller blir mindre 

tillgänglig under utbyggnaden inom programområdet. 

 Risk för bristande förståelse och verifiering av vilken informat-

ion samhällsbyggnadsutskottet erhåller under sammanträ-

dena mot bakgrund av att det inte mer detaljerat dokumente-

ras i protokoll vilken information utskottet erhåller. 

Med anledning av ovanstående risker rekommenderar vi revi-

sorerna: 

 Att följa hur detaljplanearbetet fortskrider inom ramen för pro-

gramområdet. 

 Att följa hur den kommunala samhällsservicen påverkas under 

utbyggnaden av programområdet.  

 Att följa hur den information som samhällsbyggnadsutskottet 

erhåller dokumenteras i utskottets protokoll. 

 

 

 

 

 

Göteborg den 17 december 2018 

 

 

Ludwig Reismer 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB 

 

 

 

 

Maria Carlsrud Felander 

Verksamhetsrevisor och kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 

 

 

 

  



 
 
 

14 

Bilaga 1: Bakgrund 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i oktober 

2015 att ett planprogram avseende Stenungsunds centrum 

skulle utarbetas. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att 

godkänna ”Program för Stenungsunds Centrum”. Syftet med 

planprogrammet var att utreda hur en utveckling av 

Stenungsunds centrum kan komma att gestaltas utifrån de mål 

som framgår i kommunens översiktsplan. Av planprogrammet 

framgår att programmet utarbetades av sektor samhällsbyggnad 

i samråd med bland annat Västtrafik, Trafikverket samt Citycon 

(fastighetsägare). Till planprogrammet finns ytterligare fem ut-

redningar, till exempel trafikutredning, geoteknisk sammanställ-

ning och riskanalys för farligt gods. De fem utredningarna utar-

betades av externa aktörer. 

Av planprogrammet framgår att aktuellt planområde avser 23 

hektar vilket innefattar en stor del av centrala Stenungsund. Plan-

programmets omfattning ställer krav på att det finns erforderliga 

planer och utredningar avseende bland annat trafiksituationer, 

buller och dagvatten. Marken inom planområdet ägs dels av kom-

munen men även av privata fastighetsägare och Trafikverket.  

Det fortsatta planarbetet utifrån planprogrammet utgörs av de-

taljplaner. Av planprogrammet framgår att det i detaljplanepro-

cessen behöver genomföras fördjupningar för att beakta till ex-

empel trafik, buller, geoteknik och dagvatten. 

Kommunrevisionen har bedömt det som angeläget att genomföra 

en förstudie avseende planeringen av Stenungsunds centrum. 

Detta mot bakgrund av bland annat att centrumplaneringen är en 

omfattande process som påverkar flera aktörer i kommunen. Där-

till avser planeringen en stor del av centrala Stenungsund vilket 

ställer krav på till exempel trafik- och bullersituationen.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/196
2019-04-02

Richard Brown Till kommunfullmäktige

Beredningsdirektiv - Svar på motion om Miljöråd i Stenungsund

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet om Miljöråd i Stenungsunds kommun till 
demokratiberedningen för besvarande med följande beredningsdirektiv:

Demokratiberedningen får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa plattformar för att 
utveckla det demokratiska arbetet samt att utreda möjligheterna till en förbättrad demokratisk 
dialog med ungdomar. 

Beredningsuppdraget ska delredovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i december 
2019 och slutredovisas i april 2020. 

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Svensson (L) inkom den 25 februari 2019 med en motion angående Miljöråd i 
Stenungsund. Motionären föreslår att ett Miljöråd bildas i Stenungsunds kommun för att 
förbättra möjligheterna för en utökad dialog och inhämta alla idéer som kan förbättra 
samhällsutvecklingen och uppfylla miljö- och klimatmålen i Stenungsunds kommun. 
Kommunfullmäktige remitterade den 10 april 2019 § 43 till presidet att förbereda ett 
beredningsdirektiv för antagande av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska 
remitteras till demokratiberedningen. Beredningen ska svara på motionen 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-04-02
Motion, 2019-02-25

STENUNGSUNDS KOMMUN
För kommunfullmäktiges presidium

Carola Granell (S) 
Ordförande i kommunfullmäktige





Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 91 Dnr: KS 2019/290

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsen svar på Grundläggande granskning 
2018, daterat 2019-04-10.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
grundläggande granskning av kommunens styrelse, utskott, nämnder och beredningar.
I revisorernas årliga granskning ingår en grundläggande del där styrelsens, utskottens och 
myndighetsnämndernas ansvarstagande följs, granskas och prövas.
Syftet med granskningen är att på övergripande nivå ge svar på hur de politiska organen 
mottar, genomför och återredovisar av kommunfullmäktige beslutade mål och uppdrag.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna 
under året utövat sitt ansvar utifrån vad som framgår av reglemente och lag på ett 
tillfredsställande sätt. Likaså bedöms beredningarna under året ha hanterat uppdragen från 
fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Missiv av 2019-03-25
Grundläggande granskning 2018

Beslut skickas till
leijoh@stenungsund.se
hans.gillenius@stenungsund.se

mailto:leijoh@stenungsund.se
mailto:hans.gillenius@stenungsund.se


Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/290
2019-04-10

Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsen svar på Grundläggande granskning 
2018, daterat 2019-04-10.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
grundläggande granskning av kommunens styrelse, utskott, nämnder och beredningar.
I revisorernas årliga granskning ingår en grundläggande del där styrelsens, utskottens och 
myndighetsnämndernas ansvarstagande följs, granskas och prövas.
Syftet med granskningen är att på övergripande nivå ge svar på hur de politiska organen 
mottar, genomför och återredovisar av kommunfullmäktige beslutade mål och uppdrag.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna 
under året utövat sitt ansvar utifrån vad som framgår av reglemente och lag på ett 
tillfredsställande sätt. Likaså bedöms beredningarna under året ha hanterat uppdragen från 
fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
grundläggande granskning av kommunstyrelsen, utskott, nämnder och beredningar. 
I revisorernas årliga granskning ingår en grundläggande del där styrelsens, utskottens och 
myndighetsnämndernas ansvarstagande följs, granskas och prövas. 
Syftet med granskningen är att på övergripande nivå ge svar på hur de politiska organen 
mottar, genomför och återredovisar av kommunfullmäktige beslutade mål och uppdrag. 
Kommunrevisionen har överlämnat granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och 
behandling.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna 
under året utövat sitt ansvar utifrån vad som framgår av reglemente och lag på ett 
tillfredsställande sätt. Likaså bedöms beredningarna under året ha hanterat uppdragen från 
fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt.



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/290
2019-04-10

Nedan följer förvaltningens kommentarer:
 Under rubrik ”Styrning och ledning i Stenungsunds kommun” granskas den interna 

kontrollen och revisionen konstaterar att kommundirektören vid två tillfällen under 
året rapporterat om internkontrollarbetet och att det följer kommunfullmäktiges 
reglemente, kommunstyrelsens riktlinjer för intern kontroll och årsplaneringen. 
Revisionens slutsats är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 
Trots det säger revisionen i sin sammanfattning på sid. 2 i dokumentet att 
kommunstyrelsen inte tagit del av löpande rapportering från kommundirektör i 
enlighet med reglemente och att kommunstyrelsen bör se över att den löpande 
rapporteringen sker i enlighet med fastställt reglemente. 
Förvaltningens bedömning är att sammanfattningens slutsatser på sid. 2, beror på ett 
skrivfel från revisionen.

 Under rubrik ”Revisionens granskningsinsatser under 2018” sammanfattas tre 
granskningsinsatser som genomförts under 2018. En av dem är en förstudie avseende 
centrumplanering som kommer till kommunfullmäktige för kännedom först den 16 
maj. Revisionen menar att förstudien i första hand är ett kunskapsunderlag för fortsatt 
granskningsarbete varför man inte begärt någon återkoppling från kommunstyrelsen. 
Trots det redovisas i den grundläggande granskningen tre risker som kommunstyrelsen 
därmed inte får möjlighet att bemöta. 
En annan granskningsinsats är en dialog med kommunstyrelsen som 
kommunrevisionen aldrig överlämnat till kommunfullmäktige. 
Den tredje granskningen handlar om det kommunala aktivitetsansvaret och den 
färdigställdes i mars 2019 och kommer till kommunfullmäktige för kännedom den 10 
april. Förvaltningen ifrågasätter att kommunrevisionens rekommendationer, som 
färdigställdes i mars 2019, återfinns i den grundläggande granskningen för år 2018. 

 Under rubrik ”Kommunstyrelsens verksamhet under 2018” konstaterar revisionen att 
kommunstyrelsen i sina protokoll kan förtydliga hur sektorerna genomför arbetet med 
åtgärder för budget i balans. Förvaltningens bedömning är att det av 
tjänsteskrivelserna framgår vilka åtgärder som föreslås vidtas för en budget i balans. 

 Under rubrik ”Kommunfullmäktiges beredningar” står att kommunfullmäktige 
beslutat att styrelsens presidium ska utökas från två till tre personer tillika 
kommunalråd fr.o.m. 2019. Det är inte helt korrekt. Kommunstyrelsens presidium 
består fr.o.m. 2019 mycket riktigt av tre personer men 2018-06-25 beslutade 
kommunfullmäktige att ordförande i kommunstyrelsen ska benämnas kommunalråd, 1:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen ska benämnas 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen ska benämnas oppositionsråd. Kommunfullmäktiges beslut 
av 2018-04-16 om att kommunstyrelsens presidium ska benämnas kommunalråd 
upphävdes därmed. 



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/290
2019-04-10

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Missiv av 2019-03-25
Grundläggande granskning 2018

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oskarsson
Sektorchef  

Beslut skickas till
leijoh@stenungsund.se
hans.gillenius@stenungsund.se

mailto:leijoh@stenungsund.se
mailto:hans.gillenius@stenungsund.se


 

 

 

 
 
Kommunrevisionen 
     Till Kommunfullmäktige 
 
 
  
 

Grundläggande granskning för år 2018 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
grundläggande granskning av kommunens styrelse, utskott, nämnder och beredningar. I 
revisorernas årliga granskning ingår en grundläggande del där styrelsens, utskottens och 
myndighetsnämndernas ansvarstagande följs, granskas och prövas. Syftet med granskningen 
är att på övergripande nivå ge svar på hur de politiska organen mottar, genomför och 
återredovisar av kommunfullmäktige beslutade mål och uppdrag.  
 
I bifogad rapport framgår en beskrivning av gjorda iakttagelser och revisorernas bedömning. 
 
Kommunrevisionen översänder här granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och 
behandling i enlighet med överenskommen rutin. 
 
 
Stenungsund den 25 mars 2019 
 
För Kommunrevisionen 
 
 
……………………………..                     
Leif Johansson 
Ordförande  
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Sammanfattning 

 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarspröv-

ningen. Kommunallagen och God revisionssed förutsätter att all kommunal verksamhet grans-

kas årligen. I den årliga granskningen ingår en grundläggande del där styrelsens, utskottens 

och myndighetsnämndernas ansvarstagande följs, granskas och prövas. Utöver det sker för-

djupade granskningar och förstudier i den omfattning som motiveras av revisorernas risk och 

väsentlighetsanalys och som behövs för att erhålla tillräcklig information för den slutliga be-

dömningen. EY har på uppdrag av och tillsammans med de förtroendevalda revisorerna ge-

nomfört den grundläggande granskningen. I föreliggande rapport redovisas resultatet.  

 

Utifrån vad som framkommit i granskningen bedömer vi att kommunstyrelsens och myndig-

hetsnämnderna under året har utövat sitt ansvar utifrån vad som framgår av reglemente och 

lag på ett tillfredsställande sätt. Likaså bedöms beredningarna under året ha hanterat uppdra-

gen från fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Vi bedömer att kommunstyrelsens förvaltning av uppdraget har varit ändamålsenlig och i allt 

väsentligt lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Utifrån årets förstudie har vi uppmärksammat att det finns vissa risker kopplade 

dels till centrumplaneringen, dels kopplade till dokumentation i protokoll.   

 

Kommunstyrelsen bedöms på ett aktivt sätt ha hanterat de ekonomiska förutsättningarna för 

delar av verksamheten under året. Granskningen visar att samtliga sektorer har lämnat pro-

gnos om underskott under året. KS har beslutat om åtgärder för budget i balans inom sektor 

utbildning under 2018. KS beslutade under 2017 om motsvarande åtgärder för sektor social-

tjänst. För övriga sektorer saknas beslutade åtgärder för att hantera underskottet. Vi bedömer 

att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig ändamålsenlig ekonomistyrning. 

Vi anser dock att kommunstyrelsen kan förtydliga i sina protokoll hur arbetet med åtgärder för 

budget i balans genomförs i sektorerna.  

 

Granskningen visar kommunstyrelsen har beslutat och följt upp plan för internkontroll avse-

ende 2018. Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden har genomfört riskanalyser 

och antagit internkontrollplaner för 2018, vilket är en förbättring sedan föregående år. Kom-

munstyrelsen har dock inte tagit del av löpande rapportering från kommundirektör i enlighet 

med reglementet. Samma iakttagelse noterades i grundläggande granskning 2016 och 2017. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig internkontroll. Vi anser 

dock att kommunstyrelsen bör se över att den löpande rapporteringen av internkontroll sker i 

enlighet med fastställt reglemente.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2 
 

 

Innehåll 

Sammanfattning .................................................................................................................. 1 

1. Inledning ..................................................................................................................... 3 

1.1. Bakgrund ................................................................................................................. 3 
1.2. Syfte ........................................................................................................................ 3 
1.3. Tillvägagångssätt .................................................................................................... 3 

2. Styrning och ledning i Stenungsunds kommun ....................................................... 4 

2.1. Organisation ............................................................................................................ 4 
2.2. Målstyrning och riktlinjer .......................................................................................... 6 
2.3. Vår bedömning ........................................................................................................ 9 

3. Revisionens granskningsinsatser under 2018 ........................................................10 

3.1. Förstudie avseende centrumplaneringen ................................................................10 
3.2. Dialog med kommunstyrelsen ................................................................................10 
3.3. Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret ...................................................11 

4. Kommunstyrelsens verksamhet under 2018 ...........................................................12 

4.1. Kommunstyrelsens övergripande arbete ................................................................12 
4.2. Personal- och ekonomiutskottet .............................................................................13 
4.3. Väsentliga händelser under 2018 ...........................................................................13 
4.4. Bildnings- och socialutskottet .................................................................................14 
4.5. Samhällsbyggnadsutskottet ....................................................................................17 
4.6. Vår bedömning .......................................................................................................18 

5. Myndighetsnämnderna .............................................................................................20 

5.1. Tekniska myndighetsnämnden ...............................................................................20 
5.2. Sociala myndighetsnämnden .................................................................................20 
5.3. Vår bedömning .......................................................................................................21 

6. Kommunfullmäktiges beredningar...........................................................................22 

6.1. Demokratiberedningen ...........................................................................................22 
6.2. Beredningen för Miljö och fysisk planering .............................................................22 
6.3. Beredningen för Vuxna och äldre ...........................................................................23 
6.4. Beredningen för Barn och ungdom .........................................................................23 
6.5. Tillfälliga beredningar .............................................................................................23 
6.6. Vår bedömning .......................................................................................................24 

7. Övergripande bedömning av verksamheten 2018 ..................................................25 

7.1. Ansvarstagande .....................................................................................................25 
7.2. Ändamålsenlig skötsel ............................................................................................25 
7.3. Ekonomiskt tillfredsställande verksamhet ...............................................................25 
7.4. Tillräcklig internkontroll ...........................................................................................25 

8. Dokumentförteckning ...............................................................................................26 



 
 
 

3 
 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarspröv-

ningen. Enligt kommunallagen 9 kap. 9 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 

bedrivs inom nämndernas ansvarsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen 6 kap 

6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, att den internkontrollen är tillräcklig och att verk-

samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet ska den grundläggande granskningen bland 

annat ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll 

samt måluppfyllelse.  

 

I den årliga granskningen ingår en grundläggande del där kommunstyrelsens, utskottens, be-

redningarnas och myndighetsnämndernas ansvarstagande följs, granskas och prövas. Utöver 

det sker fördjupade granskningar i den omfattning som motiveras av revisorernas risk och 

väsentlighetsanalys och som behövs för att erhålla tillräcklig information för den slutliga be-

dömningen. EY har på uppdrag av och tillsammans med de förtroendevalda revisorerna ge-

nomfört den grundläggande granskningen.  

1.2. Syfte  

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att över-

siktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed1.  

1.3. Tillvägagångssätt 

Den översiktliga delen av den grundläggande granskningen omfattar flera steg och genomförs 

löpande under revisionsåret. Granskningen omfattar bland annat: 

 

 Genomgång av grundläggande dokument såsom budget, ekonomi- och verksamhets-

rapporter, delårsrapporter, årsbokslut samt protokoll 

 Bedömning av om ansvarig styrelse/nämnd/beredning skapat förutsättningar för tillräck-

lig styrning och uppföljning 

 Kommunikation med den verksamhet som granskas 

 Granskning av återrapporteringen till KF och bedömning av om den ger en rättvisande 

bild av uppnådda resultat i förhållande till fastställda mål och beslutade åtaganden 

 

 

                                                
1 Kommunrevisionen har under 2018 utöver den grundläggande granskningen genomfört en fördjupad granskning 

och granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen som ligger till grund för ansvarsprövningen. 
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2. Styrning och ledning i Stenungsunds kommun 

I följande avsnitt redogörs för kommunens övergripande organisation, styrdokument samt ar-

bete med internkontroll. 

2.1. Organisation 

Kommunfullmäktige (KF) ska besluta om övergripande, strategiska och långsiktiga frågor i 

kommunen. Kommunstyrelsen (KS) är kommunens verkställande instans och ansvarar för att 

det som KF beslutar om genomförs. Till sin hjälp har KS en förvaltning som utför de uppdrag 

som kommunen ansvarar för och de uppdrag politikerna beslutar om. Kommunfullmäktige har 

under 2018, fattat beslut om en reviderad politisk organisation för mandatperioden 2019–2022. 

Beslutet innebär förändringar för såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen och deras 

respektive beredande organ.2 Eftersom denna granskning avser år 2018 är det den politiska 

organisationen fram till 31 december 2018 som beaktas. Den politiska organisationen för 2018 

illustreras i bilden nedan.  

Figur 1. Kommunens politiska organisation fram till 2018-12-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: kommunens hemsida.  

 

 

                                                
2 I avsnitt 6.1 återfinns ytterligare information avseende den nya politiska organisationen.  

Kommunfullmäktige

(Beredningen för barn och unga, 
Beredningen för vuxna och äldre, 

Beredningen miljö och fysisk planering, 
Demokratiberedningen,tillfälliga 
beredningar,Valberedningen) 

Sociala 
myndighetsnämnden

Kommunstyrelsen

(Folkhälsoråd,Pensionärs-
råd,Råd för 

funktionshindrade) 

Tekniska 
myndighetsnämnden

Nämnder 

Valnämnden, 
Överförmyndarnämnden

Revision Bolag

Stenungshem AB, 
Stenungs Energi och miljö 

AB) 



 
 
 

5 
 

2.1.1. Kommunfullmäktige 

KF är kommunens högsta beslutande organ och består av 41 folkvalda ledamöter.3 KF sam-

manträder nio gånger om året. KF fattar beslut i alla betydande och principiellt viktiga frågor, 

som till exempel kommunens organisation, övergripande mål- och riktlinjer för verksamheten 

samt budget och årsredovisning.  

KF har fyra fasta beredningar:  

 Beredningen för barn och unga 

 Beredningen för vuxna och äldre 

 Beredningen för miljö och fysisk planering  

 Demokratiberedningen  

 

Beredningarna fungerar som KF:s verktyg och syftar till att lösa långsiktiga politiska uppgifter 

inom sitt respektive ansvarsområde. Beredningarna bereder politiska framtids- och visionsfrå-

gor inför debatt och beslut i fullmäktige. Beredningarna får dels sina uppdrag direkt av KF och 

kan även själva väcka frågor. Utöver de fasta beredningarna kan KF tillsätta tillfälliga bered-

ningar för att bereda specifika frågor. 

2.1.2. Kommunstyrelsen 

KS har en övergripande ledningsfunktion och ansvarar bland annat för att bereda och yttrar 

sig i de ärenden som föreläggs KF. KS ser till så att KF:s beslut genomförs och att återrap-

portering sker till KF. KS har således ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställ-

ning och är kommunens verksamhetsnämnd. KS leder och samordnar planering och uppfölj-

ning av kommunens ekonomi och verksamheter. I övrigt har KS uppsiktsplikt över samtliga 

nämnder. Till hjälp för att fullfölja sina uppdrag har KS tre utskott:  

 Personal- och ekonomiutskottet  

 Bildnings- och socialutskottet  

 Samhällsbyggnadsutskottet  

2.1.3. Tjänstemannaorganisation 

Stenungsunds kommuns förvaltning består av fyra sektorer. Förvaltningen leds av kommun-

direktören som har huvudansvaret för att förvaltningen verkställer uppdragen från de förtroen-

devalda och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Tjänstemannaorganisationen illu-

streras nedan.  

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Under mandatperioden 2019–2022 består KF av 51 ledamöter.  
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Figur 2. Kommunens tjänstemannaorganisation.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: kommunens hemsida.  

2.2.  Målstyrning och riktlinjer  

Målstyrningen i Stenungsunds kommun är utformad som en målkedja. Målkedjan tar sin ut-

gångspunkt i den av KF antagna visionen ”Vision 2035”. KF antog 2014 en vision för 

Stenungsunds kommun: ”Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling 

med människan och naturen i centrum".  Nedanstående figur illustrerar målkedjan i 

Stenungsunds kommun.  

Figur 3. Målkedjan i Stenungsunds kommun.  

Källa: Budget 2018.   

Till visionen 2035 finns två avgörande inriktningar, attraktivt och välkomnande samt ekono-

misk, ekologisk och social hållbar utveckling.  

 

Utifrån vision 2035 och de två inriktningarna har KF beslutat om tio inriktningsmål i den stra-

tegiska planen för perioden 2018–2020 (även benämnd budget 2018). Inriktningsmålen be-

skriver den politiska viljan för vad kommunen ska uppnå under mandatperioden och är formu-

lerade som ett framtida önskvärt tillstånd. Inriktningsmålen är en del av budgetförutsättning-

arna och anger inriktning och utgångspunkt för budgeten. I verksamhetsplanen formulerar 

kommunens fyra sektorer tillsammans med utskotten konkreta aktiviteter som beskriver hur 

inriktningsmålen ska realiseras. 

Vision 2035 Inrikningsmål Aktiviteter 

Kommundirektör

Sektor utbildning

(Förskola, grundskola, 
gymnasium, kompetensutveckling, 

stab, kultur och fritid) 

Sektor socialtjänst

(Individ- och familjeomsorg, 
funktionshinder, särskilt boende 
/kommunal hälso- och sjukvård, 
ordinärt boende, MAS-medisinsk 

sjuksköterksa)  

Sektor samhällsbyggnad

(Plan och bygglov, mark 
exploatering, miljö hälsoskydd, 
anläggning, teknik, VA Gata, 

avfall) 

Sektor stödfunktioner 

(Ekonomi, personal, kansli, 
kommunikation, måltid, 
fastighet, digitalisering, 

kommunövergripande special 
funktioner)
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2.2.1. Budget  

KF antar årligen en budget med strategisk plan för den kommande treårsperioden. Processen 

utgår från att KF senast i juni fastställer budgeten för nästkommande år. KS har delegerat 

arbetet med att bereda budgeten till personal- och ekonomiutskottet. 4 

 

Av budget framgår hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen be-

räknas vara vid budgetårets slut. I budgeten anges KF:s fastställda finansiella mål samt mål 

och riktlinjer för den politiska verksamheten. Målformuleringarna utgår från kommunallagens 

krav på god ekonomisk hushållning. KF har definierat att god ekonomisk hushållning uppnås 

när 70 procent av de finansiella målen samt inriktningsmålen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 

Budgeten beskriver mål, tilldelad budgetram och utmaningar för varje verksamhetsområde. 

 

Med utgångspunkt från KF:s strategiska plan och budget arbetar sektorerna i samarbete med 

respektive utskott fram ett förslag till verksamhetsplan inklusive sektorsbudget för varje sektor. 

Sektorsbudgeten är i sin tur nedbruten i sektorns olika verksamheter. 

2.2.2. Internkontroll  

Enligt kommunallagen kap. 6 § 6 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att intern-

kontrollen är tillräcklig. Stenungsunds kommun har ett reglemente för internkontroll som antogs 

av KF 20045. Av kommunens anvisningar för internkontroll framkommer att KS har det över-

gripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll. Enligt reglementet 

omfattar ansvaret dels att organisera arbetet med internkontroll inom koncernen, dels att se till 

att det organiserade arbetet utvecklas utifrån koncernens behov av kontroll.  

Kommundirektören ansvarar för att en god internkontroll upprätthålls inom den gemensamma 

förvaltningen i enlighet med anvisningar. Kommundirektören ska löpande rapportera till KS 

och personal- och ekonomiutskottet om hur arbetet med internkontroll fungerar.   

 

KS beslutade i april 2018 att revidera riktlinjerna för internkontroll. Enligt riktlinjerna ska KS 

årligen informera sig om hur arbetet med internkontroll genomförts, hur den fungerar samt 

besluta om nödvändiga åtgärder för att säkerställa att internkontrollen är tillräcklig. En risk- och 

väsentlighetsanalys samt uppföljning av internkontroll under innevarande år (till och med au-

gusti) ska ligga till grund för internkontrollplanen.  

Förvaltningens arbete med internkontroll under innevarande år ska lämnas i en skriftlig rapport. 

Rapporten ska lämnas till KS utskott för beredning och därefter till KS för beslut, alternativt till 

myndighetsnämnderna för beslut och därefter till KS för kännedom. Internkontrollplanen för 

nästkommande år beslutas av KS senast i december. Figuren nedan illustrerar politikens olika 

ansvarsområden av internkontroll i enlighet med reglementet. 

                                                

4 Från och med 1 januari 2019 är det ekonomi- och personalberedningen som bereder budgeten och ärenden 
som enligt beslut i KF ska beaktas i budgeten. Beredningen samordnar dessutom arbetet med inriktningsmålen 
och bereder lokalresursplaneringen. KS gör den ekonomiska och juridiska granskningen och upprättar budgetför-
slaget. 
5 Reglemente för internkontroll reviderades av KF senast 2013-04-22 § 79.  
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Figur 4. Politikens ansvarsområden inom internkontroll.  

 
Källa: Reglemente för internkontroll (2004). 

2.2.3. Internkontrollplan 2018  

KS antog i november 2017 en inter kontrollplan för 2018. KS antog även internkontrollplaner 

för myndighetsnämnderna samt överförmyndarnämnden i november 2017.6 Myndighetsnämn-

derna och överförmyndarnämnden föreslog under hösten 2017 att KS skulle anta respektive 

nämnds internkontrollplan i enlighet med riktlinjerna för internkontroll. KS, nämnder, utskott 

och överförmyndarnämnden har under 2017 utfört riskanalyser som ligger till grund för intern-

kontrollplanerna för år 2018.  

 

Enligt riktlinjer för internkontroll ska uppföljning av internkontroll till och med augusti ske under 

innevarande år. KS tog del av uppföljning av internkontrollplan 2018 per augusti under sam-

manträdet i november 2018. Vid sammanträdet tog KS även del av uppföljning av internkontroll 

för myndighetsnämnderna.  

 

Som beskrivs i avsnittet ovan framgår av reglementet för internkontroll att kommundirektören 

löpande ska rapportera till KS och personal- och ekonomiutskottet om hur internkontrollen fun-

gerar. Av KS och utskottets protokoll 2018 framgår att kommundirektören vid två tillfällen under 

året har rapporterat om internkontrollarbetet.7 

                                                
6 KS informerades även under sammanträdet om Stenungsundshem AB:s och Stenungsunds Energi AB:s intern-
kontrollplaner för 2018 i enlighet med reglemente.  
7 Enligt uppgift följer kommundirektörens rapportering kommunstyrelsens årsplanering avseende internkontroll. 
Skulle allvarliga brister framkomma uppges att kommunstyrelsen får information från kommundirektören i enlighet 
med riktlinjer för internkontroll. 

Kommunstyrelsen

• Styra och löpande följa upp 
det interna kontrollsystemet.

• Årligen anta särskild plan för 
uppföljning av  
internkontrollen.

• Med utgångspunkt i utförd 
internkontroll utvärdera 
kommunens samlade system 
för internkontroll och vid 
behov förbättra systemet.

• Årligen informera sig om hur 
internkontrollen fungerar i 
myndighetsnämnderna och 
överförmyndaren.

• Årligen informera sig om hur 
internkontrollen fungerar i de 
kommunala företagen.

Kommunstyrelsens utskott 

• Bereda samtliga ärenden 
gällande internkontroll inom 
utskottets kompetensområde 
(innan de antas av KS). 

• Löpande informera sig om 
internkontrollen i 
verksamheter inom sitt 
kompetensområde.

Myndighetsnämnderna och 
överförmyndaren

• Myndighetsnämnderna och 
överförmyndaren ansvarar 
för internkontrollen av 
myndighetsutövningen inom 
respektive nämnds 
ansvarsområde.
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2.3. Vår bedömning 

Granskningen visar att det finns ett antal övergripande styrdokument som fastställer hur styr-

ning och ledning inom kommunen ska tillämpas. De fastställer också vilka former som ska 

tillämpas vid genomförande av uppdrag, uppföljning och rapportering. 

 

KS har antagit en plan för internkontroll 2018 i enlighet med reglementet samt tagit del av 

uppföljning av internkontrollplanen. KS har även antagit och följt upp internkontrollplaner för 

2018 för myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden. Samtliga utskott och myndig-

hetsnämnder har följt upp planerna i enlighet med reglementet. Styrelsen, samtliga utskott och 

myndighetsnämnder har även genomfört riskanalyser under 2017 inför internkontrollarbetet.  

 

Granskningen visar att KS och personal- och ekonomiutskottet vid två tillfällen under året har 

tagit del av rapportering från kommundirektören i enlighet med reglementet. Utifrån ovanstå-

ende bedömer vi att KS har säkerställt en tillräcklig internkontroll.   
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3. Revisionens granskningsinsatser under 2018 

Revisionen har under året låtit genomföra en förstudie och en dialog med KS. Nedan följer en 

kortfattad beskrivning av de huvudsakliga resultaten och riskerna/bedömningarna. 

3.1. Förstudie avseende centrumplaneringen  

Förstudien syftade till att översiktligt kartlägga hur planeringen av Stenungsunds centrum ge-

nomförts, från beslut om att utarbeta planprogram till KF:s beslut att anta programmet i juni 

2018. Förstudien visade att flera väsentliga aspekter som ligger till grund för utvecklingen av 

Stenungsunds centrum kommer att utredas inom ramen för det kommande detaljplanarbetet. 

Detta avser till exempel kostnadsfrågor, sociala konsekvensanalyser, barnkonsekvensana-

lyser och eventuella miljökonsekvensbeskrivningar.  

 

Därtill framkommer att det inte går att följa vilken information som samhällsbyggnadsutskottet 

erhåller om programarbetet informationen inte protokollförs.  

 

Under förstudien har sammanfattningsvis följande risker uppmärksammats: 

 

 Risk för att detaljplanearbetet inom programområdet försvåras på grund av utmaningar med 

transport av farligt gods på järnvägen, stigande vattennivåer, skyfall med mera.  

 Risk för att samhällsservicen försämras och/eller blir mindre tillgänglig under utbyggnaden 

inom programområdet. 

 Risk för bristande förståelse och verifiering av vilken information samhällsbyggnadsutskot-

tet erhåller under sammanträdena mot bakgrund av att det i protokoll inte framgår vilken 

information utskottet erhåller. 

3.2. Dialog med kommunstyrelsen 

Syftet med dialogen var att få en översiktlig bild av hur KS arbetar med KF:s mål och uppdrag 

samt i övrigt tillser att verksamheten bedrivs på ett bra och ändamålsenligt sätt. Dialogen ge-

nomfördes den 12 november 2018. Under mötet fördes ett strukturerad samtal utifrån verk-

samhetens styrkor och utvecklingsområden. Dialogen berörde ett antal olika områden inom 

KS ansvar, bland annat: 

 KS styrning och uppföljning av KF:s mål och uppdrag 

 KS hantering av inkomna skrivelser 

 Kommunens låga betyg avseende bygglovsansökningar i Öppna jämförelser 

 Uppföljning och kontroll av tjänster som kommunen upphandlat 

 Risker som identifierats i risk- och väsentlighetsanalysen 
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3.3. Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret  

Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att arbetet med det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA) bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga i enlighet 

med lagar och föreskrifter. Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen inte 

fullt ut har säkerställt att det kommunala aktivitetsansvaret fullföljs på ett ändamålsenligt sätt. 

Kommunstyrelsen har i allt väsentligt en ändamålsenlig styrning, med en metodhandbok som 

är vägledande och stödjande i sammanhanget. Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll 

inom området är däremot inte fullt ut ändamålsenlig. 

 

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att: 

 

 Säkerställa att ungdomar utanför Plug-In som omfattas av aktivitetsansvaret erbjuds lämp-

liga åtgärder, som styrs av ungdomarnas behov. Detta för att leva upp till Skolverkets krav 

om att aktivt och löpande kunna erbjuda lämpliga individuella insatser.  

 Säkerställa att insatser för ungdomar utanför Plug-In dokumenteras i enlighet med Skolver-

kets föreskrifter. 

 Tillse att underlaget som rapporteras till kommunstyrelsen är kvalitetssäkrat och tillräckligt.  

 Följa upp resultatet av de åtgärder som vidtagits inom ramen för aktivitetsansvaret. Detta 

för att kommunstyrelsen ska kunna utvärdera Skolverkets kriterium gällande huruvida kom-

munen erbjuder lämpliga individuella åtgärder. Uppföljningen bör även ligga till grund för 

framtida resursfördelning och ytterligare stärka styrningen.  

 Tillse att det skapas en dokumenterad rutin för samverkan mellan gymnasiet och samtliga 

samverkansaktörer som lever upp till Skolverkets rekommendationer. 
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4. Kommunstyrelsens verksamhet under 2018 

I avsnitten nedan presenteras KS och utskottens verksamhet under året utifrån väsentliga hän-

delser och måluppföljning. 

4.1. Kommunstyrelsens övergripande arbete 

Granskning av protokoll visar att styrelsen beslutat att godkänna budget, verksamhetsplaner, 

ekonomisk uppföljning och delårsrapporter i enlighet med kommunens styrmodell. Måluppfölj-

ningen per augusti antogs av KS i september 2018 i samband med redovisningen av delårs-

rapporten. 

 

Samtliga sektorer redovisar ekonomiskt underskott under 2018. Av KS ekonomiska uppföljning 

per oktober prognostiserade samtliga sektorer ett ekonomiskt underskott om totalt 26,6 miljo-

ner kronor (mnkr). Av bokslut 2018 framkommer att det totala underskottet ökat till 45,2 mnkr. 

Det är en försämring med 18,6 mnkr jämfört med oktoberprognosen. Sektorernas budgetun-

derskott redovisas nedan.  

 

Figur 5. Sektorernas resultat 2018.  

Källa: Bokslut 2018 och uppföljning och prognos, oktober 2018. 

 

KS har löpande i de ekonomiska uppföljningarna och i delårs- och årsbokslut följt upp sek-

torernas avvikelser gentemot budget liksom orsakerna till budgetunderskottet. I uppföljningen 

per oktober framgår att sektor utbildnings underskott beror i huvudsak på underskott inom 

grundskolan. Sektor socialtjänsts underskott kan härledas främst till funktionshinderverksam-

heten samt inom ordinärt boende. Sektor samhällsbyggnads underskott förklaras av bland 

annat höga kostnader för snöröjning och lägre intäkter kopplade till detaljplaner.  Sektor stöd-

funktioners underskott beror enligt uppföljningen på ökade kostnader för Soltak i form av en 

fördyring av IT-licenser, dubbla kostnader vid migrering av IT-miljö samt effekten av förändrad 

debiteringsmodell av plan och bygglovstaxa. 

 

 

 

 

Sektor 
 

Årsprognos per oktober 2018 (mnkr) Resultat 2018 (mnkr) 

Sektor utbildning  
-6,9 -13,7 

Sektor socialtjänst 
-5,7 -14,2 

Sektor samhällsbyggnad  
-7,2 -7,8 

Sektor stödfunktioner 
-6,8 -9,5 

Totalt:  
26,6 45,2 
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4.1.1. Kommunstyrelsens åtgärder och uppföljning för budget i balans  

KS beslutade om åtgärder för budget i balans inom sektor utbildning i september 2018. Åtgär-

derna riktades i första hand mot grundskolan genom omställning av personal samt ekonomisk 

återhållsamhet i hela sektorn. I ekonomisk uppföljning per oktober framkommer att arbetet 

inom sektor utbildning med att få i budget i balans inte har fått önskad effekt. Prognosen för 

grundskolan har försämrats under året. Av protokoll framgår inte hur åtgärderna har vidtagits 

eller orsaken till att de inte fått avsedd effekt.    

 

I nämndialog med KS framkommer att styrelsen har analyserat orsakerna till de ökade kost-

naderna inom barnomsorg, individ- och familjeomsorg (IFO) och äldreomsorg under året.  

 

Vi noterar att KS under 2016–2017 beslutat om en rad ekonomiska åtgärder inom sektor so-

cialtjänst. Av protokoll under 2018 framgår att KS har följt upp sektorns arbete med beslutade 

åtgärder.  Av protokoll framgår inte hur åtgärderna har vidtagits. 

 

KS har inte beslutat om några ytterligare åtgärder inom sektor socialtjänst, sektor samhälls-

byggnad och sektor stödfunktioner under 2018.  

4.2. Personal- och ekonomiutskottet  

Personal- och ekonomiutskottet (PEU) arbetar på uppdrag av KS och handhar budgetarbetet 

och personalpolitiken för hela kommunen. Utskottet bereder bland annat personalfrågor, per-

sonalpolitik och lönepolitik, förändringar i förvaltningsorganisationen, upphandling, omvärlds-

analys, näringslivsfrågor och ekonomi.  

4.3. Väsentliga händelser under 2018 

PEU har löpande under året tagit del av sektor stödfunktions ekonomi och verksamhet. PEU 

har också löpande under året tagit del av information från sektorn.  

 

PEU föreslog i januari 2018 att KS ska besluta om att godkänna handlingsplan för e-strategi 

2018. KF har antagit en e-strategi för perioden 2017–2021. Kommunens IT råd har utifrån 

strategin utarbetat föreslagen handlingsplan.  

 

PEU föreslog i februari 2018 att KS ska besluta om att anta verksamhetsplan för folkhälsa och 

social hållbarhet i Stenungsund för år 2018. En verksamhetsplan skall redovisas till Västra 

Hälso- och sjukvårdsnämnd varje år. 

 

PEU föreslog i februari 2018 att KS ska föreslå KF besluta att godkänna förslaget på hur över- 

och underskott ska överföras från 2017. PEU föreslog KS att besluta att verksamheterna får 

ta i anspråk sammanlagt 4,3 mnkr. 

 

PEU föreslog i mars 2018 att KS ska föreslå KF besluta att anta riktlinjer mot mutor och jäv. 

Riktlinjerna syftar till att motverka mutor och andra former av korruption bland kommunens 

förtroendevalda och anställda.  
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PEU föreslog i maj 2018 att KS ska besluta om att anta reviderade ”Riktlinjer för intern kontroll” 

i enlighet med förslag daterat 2018-04-09. 

 

PEU föreslog i augusti 2018 att KS ska föreslå KF besluta att anta policy för personuppgifts-

behandling i Stenungsunds kommun. Policyn gäller för nämnderna, revisionen och de kom-

munala bolagen med tillhörande dotterbolag. 

4.3.1. Sektor stödfunktioner 

Sektor stödfunktioner omfattar flera verksamhetsområden såsom kansli, personal, ekonomi, 

digitalisering, kommunikation, måltid, folkhälsa, näringsliv, fastighet, verksamhetsutveckling 

samt risk- och säkerhet. Sektorn har till uppgift att stödja, stimulera och samordna kommunens 

verksamheter samt bistå den politiska ledningen.  

 

I budget 2018 återfinns fyra inriktningsmål för sektor stödfunktioner. Sektorns inriktningsmål 

och måluppfyllelse redovisas i delårsbokslut per augusti och årsbokslut. I figuren nedan redo-

visas måluppfyllelsen från årsbokslut 2018. 

 

Figur 6: Måluppföljning per helår 2018.  

Förklaring: orange färg betyder att målen bedöms vara delvis uppfyllda vid årsskiftet. Röd färg betyder 

att målen inte bedöms vara uppfyllda vid årsskiftet. Grön färg betyder att målen bedöms vara uppfyllda 

vid årsskiftet.  

4.4. Bildnings- och socialutskottet  

Huvudsakliga ansvarsområden för Bildnings- och socialutskottet (BSU) är bland annat skol-

omsorg8, kompetens och utveckling, individ- och familjeomsorg, vård och äldreomsorg, handi-

kappfrågor samt flyktingfrågor. En redogörelse för utskottets arbete under 2018 följer nedan. 

                                                
8 Skolomsorg inkluderar förskola och skolbarnomsorg, grundskola, särskola, gymnasiala utbildningar och kommu-
nala vuxenutbildningar. 

Inriktningsmål 

 

Måluppfyllelse 2018 

 

1. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat 
 

2. Medarbetare i Stenungsunds kommun ska uppfatta 

arbetsplatsen som hälsosam och attraktiv 
 

3. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar ut-

veckling och därför minska sin påverkan på miljön 

och klimatet 

 

4. Integrationen av nyanlända ska vara effektiv 
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4.4.1. Väsentliga händelser under 2018 

BSU har löpande tagit del av sektor socialtjänsts och sektor utbildnings verksamhet och eko-

nomi. BSU har också löpande under året tagit del av information från sektorerna. I samband 

med delårsbokslut per april 2017 gav BSU sektorchef för sektor socialtjänst i uppdrag att åter-

komma med budgetbesparande åtgärder för ekonomi i balans. Det har av sammanträdespro-

tokoll inte framkommit att sektorchef har redovisat förslag på budgetbesparande åtgärder för 

BSU under 2017 eller 2018. BSU föreslog KS att besluta om budgetbesparande åtgärder inom 

sektor utbildning under sitt sammanträde den 29 augusti 2018. BSU har följt upp sektorernas 

arbete med budgetbesparande åtgärder i samband med delårsbokslut och ekonomisk uppfölj-

ning.  

 

BSU föreslog i februari 2018 att KS ska föreslå KF att besluta att anta riktlinjer för investeringar 

som särskilda föreningsbidrag. Kommunen saknar riktlinjer för hur ärenden ska hanteras när 

en förening önskar kommunalt stöd som går utöver gällande bidragsbestämmelser. Förvalt-

ningen har tagit fram förslag på vad kommunen gör eller inte gör vad gäller investeringar i 

annans fastighet samt hur ärendegången bör se ut. 

 

BSU föreslog i maj 2018 att KS ska besluta om att anta handlingsplan för psykisk hälsa 2018–

2020. Handlingsplanen är gemensam för Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna via 

kommunalförbunden och VästKom samt NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Gö-

teborg). 

  

BSU föreslog i juni 2018 att KS ska besluta att anta vägledande dokument vid biståndsbedöm-

ning enligt socialtjänstlagen avseende sektor socialtjänst. Det vägledande dokumentet har till 

syfte att ge stöd vid bedömning av behov och beslut om insatser enligt socialtjänstlagen, när 

det gäller myndighetsutövning inom verksamhetsområdet Vård och omsorg.  

4.4.2. Sektor socialtjänst 

I Sektor Socialtjänst ingår verksamhetsområdena IFO, funktionshinder samt vård och om-

sorg. Vård Omsorg är uppdelad i två verksamhetsområden: särskilt boende (SÄBO) och 

kommunal hälso- och sjukvård samt hemtjänst och personlig assistans.9 

 

I budget 2018 återfinns fyra inriktningsmål för sektor socialtjänst. Sektorns inriktningsmål och 

måluppfyllelse redovisas i delårsbokslut per augusti och årsbokslut. I figuren nedan redovisas 

måluppfyllelsen från årsbokslut 2018. 

 

  

                                                
9 Sektor Socialtjänst arbetar med myndighetsutövning och/eller verkställighet utifrån socialtjänstlagen (SoL), lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 



 
 
 

16 
 

Figur 7: Måluppföljning per helår 2018.  

Förklaring: orange färg betyder att målen bedöms vara delvis uppfyllda vid årsskiftet. Röd färg betyder 

att målen inte bedöms vara uppfyllda vid årsskiftet. Grön färg betyder att målen bedöms vara uppfyllda 

vid årsskiftet.  

4.4.3. Sektor utbildning 

Sektor utbildning består av fem verksamhetsområden; förskola, grundskola, gymnasieskola, 

kompetens och utveckling samt kultur- och fritid. Kompetens och utveckling arbetar med vux-

enutbildning, arbetsmarknadsfrågor och integrationsarbete. Därtill finns en stab som innefattar 

barn- och elevhälsa, enhet för flerspråkighet och administration. 

 

I budget 2018 återfinns fem inriktningsmål för sektor utbildning. Sektorns inriktningsmål och 

måluppfyllelse redovisas i delårsbokslut per augusti och årsbokslut. I figuren nedan redovisas 

måluppfyllelsen från årsbokslut 2018. 

 

Figur 8: Måluppföljning per helår 2018. 

Förklaring: orange färg betyder att målen bedöms vara delvis uppfyllda vid årsskiftet. Röd färg betyder 

att målen inte bedöms vara uppfyllda vid årsskiftet. Grön färg betyder att målen bedöms vara uppfyllda 

vid årsskiftet.  

Inriktningsmål 

 

Måluppfyllelse 2018  

 

1.  Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd 
ska minska 

 

2.  Stenungsunds kommun ska verka för ett tryggt åld-
rande. 

 

3.  Medarbetare i Stenungsunds kommun ska uppfatta 
arbetsplatsen som hälsosam och attraktiv. 
 

 

4.  Integrationen av nyanlända ska vara effektiv. 
 

Inriktningsmål 

 

Måluppfyllelse 2018  

 

1. Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundsko-
lan och därmed få behörighet till gymnasiet. 

 

2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbild-
ning. 

 

3. Barn och unga ska prioriteras i kulturverksam-

heten. 
 

4. Medarbetare i Stenungsunds kommun ska upp-

fatta arbetsplatsen som hälsosam och attraktiv. 
 

5. Integrationen av nyanlända ska vara effektiv. 
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4.5. Samhällsbyggnadsutskottet  

Samhällsbyggnadsutskottets (SBU) huvudsakliga ansvarsområden är teknisk verksamhet och 

samhällsbyggnad. 

4.5.1. Väsentliga händelser under 2018 

SBU har löpande under året tagit del av uppföljning kring ekonomi och verksamhet för sektor 

samhällsbyggnad. Av sammanträdesprotokoll framkommer att SBU under året har följt kost-

nadsutvecklingen inom sektorn i delårsbokslut och ekonomisk uppföljning.   

 

SBU föreslog i maj 2018 att KS ska föreslå KF att godkänna samrådsredogörelse samt pro-

gram för Stenungsunds centrum. Programförslaget syftar till att ge Stenungsund ett levande 

centrum av stadskaraktär med blandade funktioner. På sikt är ambitionen att dagens stora 

parkeringsytor successivt kan utvecklas till en attraktiv stad med boende, handel, resecentrum, 

service, mötesplatser och aktiviteter. 

 

SBU föreslog i september 2018 att KS ska besluta att genomföra föreslagna åtgärder i åt-

gärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”. Utmaningar för ett hållbart 

Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen år 2017–2020. 

 

Utskottet har vid flera tillfällen under året fattat beslut om exploateringsavtal, detaljplaner och 

planbesked.  

4.5.2. Sektor Samhällsbyggnad 

Sektorn är indelad i fem verksamheter; mark- och exploatering, bygg, plan, miljö hälsoskydd 

och teknisk verksamhet.  Sektorn ansvarar för kommunens samhällsplanering och hanterar ett 

brett spann av frågor såsom översiktsplanering, plan-, trafik- och bygglovsverksamhet, miljö 

och hälsoskydd. Sektorn svarar även för kommunens kart- och mätproduktion, mark- och ex-

ploatering, gatu- och väghållning, idrott anläggning och hamn och trafikfrågor. Slutligen ansva-

rar sektorn även för vatten- och avloppsfrågor, avfallshantering, färdtjänst samt bostadsan-

passning.  

 

I budget 2018 återfinns fem inriktningsmål för sektor samhällsbyggnad. Sektorns inriktnings-

mål och måluppfyllelse redovisas i delårsbokslut per augusti och årsbokslut. I figuren nedan 

redovisas måluppfyllelsen från årsbokslut 2018. 
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Figur 9: Måluppföljning per helår 2018.  

Förklaring: orange färg betyder att målen bedöms vara delvis uppfyllda vid årsskiftet. Röd färg betyder 

att målen inte bedöms vara uppfyllda vid årsskiftet. Grön färg betyder att målen bedöms vara uppfyllda 

vid årsskiftet.  

4.5.3. Räddningstjänst 

Räddningstjänsten bedrivs inom ramen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). 

SBRF är ett kommunalförbund mellan kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund och 

grundades den 1 januari 2017.10 SBRF betraktas som en del av den kommunala verksamheten 

och styrs genom en politisk direktion med representanter från samtliga medlemskommuner. 

4.6. Vår bedömning 

Granskningen visar att KS och utskotten under året har arbetat utifrån de av KF:s antagna 

inriktningsmålen. I delårsbokslutet per augusti 2018 och årsbokslut 2018 redovisas måluppfyl-

lelsen. Vi bedömer att KS har arbetat ändamålsenligt för att uppnå fullmäktiges inriktningsmål, 

även om inte alla mål bedöms som uppfyllda. 

 

KS och utskotten har löpande under året tagit del av sektorernas ekonomi och verksamhet i 

enlighet med styrmodellen. Under 2018 har samtliga sektorer redovisat ekonomiskt under-

skott. KS har löpande under året och i delårsbokslut följt upp sektorernas avvikelser gentemot 

budget, orsakerna till budgetunderskott samt arbete med att få budget i balans. I nämndialog 

med KS framkommer att styrelsen har analyserat orsakerna till de ökade kostnaderna inom 

barnomsorg, IFO och äldreomsorg under året. 

 

KS beslutade under 2016–2017 om en rad åtgärder för budget i balans inom sektor social-

tjänst. KS har under 2018 beslutat om åtgärder för att nå budget i balans inom sektor utbild-

ning. KS har följt upp dessa åtgärder under 2018. KS har inte beslutat om några motsvarande 

åtgärder inom sektor samhällsbyggnad och sektor stödfunktioner under 2018.  

 

                                                
10 Ett kommunalförbund är en specialkommun som medlemskommunerna överlämnar delar av sitt kommunala 

ansvar till.  Detta ansvar är Lagen om skydd mot olyckor (LSO). 

Inriktningsmål 

 

Måluppfyllelse 2018  

 

1. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat. 
 

2. Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostä-

der per år över en femårsperiod. 
 

3. Medarbetare i Stenungsunds kommun ska upp-
fatta arbetsplatsen som hälsosam och attraktiv. 

 

4. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar 
utveckling och därför minska sin påverkan på mil-
jön och klimatet. 

 

5. Integrationen av nyanlända ska vara effektiv. 
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Vår bedömning är att KS i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapporte-

ring i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. Vi bedömer att KS i huvudsak har säker-

ställt en tillräcklig ändamålsenlig ekonomistyrning. Vi anser dock att KS kan förtydliga i sina 

protokoll hur arbetet med åtgärder för budget i balans genomförs i sektorerna.  
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5. Myndighetsnämnderna 

I Stenungsund finns två myndighetsnämnder som ansvarar för myndighetsutövning mot en-

skild. I avsnittet redogörs för deras verksamhet under 2018. 

5.1. Tekniska myndighetsnämnden 

Av tekniska myndighetsnämndens reglemente framkommer att nämnden fullgör kommunens 

myndighetsutövande uppgifter enligt EU-förordningar samt svenska lagar och förordningar 

inom plan- och bygg, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelsområdet. Nämnden fullgör även 

andra uppgifter såsom tillsyn av gaturenhållning och skyltning samt tillsyn av rökfria miljöer. 

5.1.1. Väsentliga händelser under 2018 

Tekniska myndighetsnämnden har under 2018 fullgjort kommunens uppgifter enligt plan- och 

bygglagen samt behandlat ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Exempel på ärenden 

som behandlats under 2018 är förhandsbesked om nybyggnad, ansökan om bygglov samt 

beslut om strandskyddsdispens. Nämnden har återkommande tagit del av redovisning av de-

legationsbeslut. Därtill har nämnden månatligen tagit del av information från sektor samhälls-

byggnad avseende ekonomi och verksamhet. 

 

Tekniska myndighetsnämnden beslutade i februari 2018 om att anta en tillsynsplan gällande 

2018–2019 för nämndens tillsyn enligt plan- och bygglagen.  

 

Tekniska nämnden beslutade i september 2018 om att ställa sig bakom förvaltningens för-

slagna åtgärdsplan angående kommunens tillsyn enligt tobakslagen. Av sammanträdesproto-

kollet framkommer att åtgärdsplanen utgår från den verksamhetstillsyn som Länsstyrelsen ut-

förde i oktober 2017. Av tillsynen framgår att nämnden inte genomför tillsyn i tillräcklig omfatt-

ning. Åtgärdsplanen innefattar hur nämnden ska öka omfattningen av tillsynen samt fördela 

resurser för att öka tillsyn av miljöer.   

5.2. Sociala myndighetsnämnden 

Av sociala myndighetsnämndens reglemente framkommer att nämnden fullgör kommunens 

myndighetsutövande mot enskild inom socialtjänstens område. Till socialtjänstens område rä-

knas det som sägs i lag eller författning om socialnämnd och som avser myndighetsutövning 

mot enskild. 

5.2.1. Väsentliga händelser under 2018 

Sociala myndighetsnämnden har under året beslutat i individärenden inom socialtjänstens om-

råde. Exempel på ärenden som behandlats under 2018 är ansökan i form av boende i familje-

hem, ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SOL), övervägande av vård 

samt umgängesbegränsningar enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU). Myndighetsnämnden har även tagit del av anmälningar enligt Lex Sarah. Nämn-

den har återkommande tagit del av och godkänt redovisning av delegationsbeslut. 
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Sociala myndighetsnämnden beslutade i juli 2018 att revidera nämndens delegationsordning.  

5.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att myndighetsnämndernas arbete under 2018 varit ändamålsenligt. Genom 

nämndernas kallelser framgår de ärenden som behandlas och i protokoll går det att följa be-

slutsfattandet i myndighetsutövningen.  
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6. Kommunfullmäktiges beredningar   

I följande avsnitt redogörs för verksamheten i KF:s beredningar under 2018. 

6.1. Demokratiberedningen 

Beredningens uppgift är att arbeta med konstitutionella frågor, demokratiutveckling samt ut-

värdering och framtidsfrågor.  

6.1.1. Väsentliga händelser under 2018 

Beredningen har fått i uppdrag av KF att utvärdera den politiska organisationen för åren 2015–

2018. Beredningen har under 2018 inkommit med ett förslag till KF angående revidering av 

den politiska organisationen. Beredningen föreslår att KF justerar den politiska organisationen 

inför mandatperioden 2019–2023. Bredningen föreslår att KF ser över antalet ledamöter och 

ersättare i KF och KS, att antalet fullmäktigeberedningar ses över, att KS presidium utökas 

med en andre vice ordförande samt att KS samtliga utskott tas bort.  

 

KF beslutade under sammanträden i april och juni 2018 utifrån demokratiberedningens förslag 

att justera den politiska organisationen för perioden 2019–2022 genom att inrätta fem fasta 

beredningar,11 att KS ska ha två utskott12 samt att styrelsens presidium ska utökas till tre per-

soner tillika kommunalråd.  

 

Demokratiberedningen har under året fått följande uppdrag av KF: 

 Utreda om den myndighetsutövning som idag hanteras av KS kan flyttas över till myndig-

hetsnämnderna 

 Se över innehållet i uppdragsbeskrivningen i förhållande till arbetsordning och reglementen  

 Se över möjligheten att fördela beredningsansvaret för de styrande dokumenten på de 

olika beredningarna  

 Se över dokumentet Ärendegång för beredningar och se över möjligheten att den ingår 

som en bilaga till uppdragsbeskrivningen 

 

Av beredningens minnesanteckningar framkommer att beredningen har arbetat med KF:s be-

redningsuppdrag under året och redovisat dessa för KF i enlighet med KF:s beslut.  

6.2. Beredningen för Miljö och fysisk planering 

Beredningen arbetar bland annat med översiktsplaner, miljöfrågor, vatten och avlopp, vägar, 

trafik, bostäder samt utvärdering och framtidsfrågor inom området. 

 

 

                                                
11 Ekonomi/personalberedning, demokratiberedning, Miljö och fysik planering, Välfärdsberedning samt valbered-

ning.  
12 Välfärdsutskottet och allmänna utskottet.  
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6.2.1. Väsentliga händelser under 2018 

Beredningen har under året arbetat med en ny översiktsplan efter beslut i KF i december 2014. 

Beredningen delredovisade sitt förslag för KF i januari 2018.  

6.3. Beredningen för Vuxna och äldre 

Beredningen arbetar med frågor som rör medborgare som är 26 år och äldre, till exempel 

social omsorg, fritid, kultur, arbetsmarknad och äldreomsorg. 

6.3.1. Väsentliga händelser under 2018 

Beredningen har på uppdrag av KF tagit fram förslag på kulturpolitisk plan för Stenungsunds 

kommun för perioden 2018–2022. KF godkände planen under sitt sammanträde i juni 2018.  

 

Beredningen fick under hösten 2017 i uppdrag av KF att besvara en motion om näringsrik mat 

till äldre som bor hemma. Beredningen inkom med svar till KF i juni 2018 med en slutrapport 

innehållande fyra förslag på förbättringar. KF beslutade att ge beredningsuppdraget vidare till 

KS för vidare utredning.  

6.4. Beredningen för Barn och ungdom  

Beredningen arbetar med frågor som rör medborgare som är 25 år och yngre, såsom barnom-

sorg, utbildning, fritid, kultur, arbetsmarknad, social omsorg samt utvärdering av framtidsfrågor 

inom området. 

6.4.1. Väsentliga händelser under 2018 

Beredningen fick under hösten 2016 i uppdrag av KF att se över om det finns behov av en 

utbildningsplan för Stenungsunds kommun. Beredningen har under 2018 färdigställt en utbild-

ningsplan som fastställdes av KF i oktober 2018.  

6.5. Tillfälliga beredningar 

KF har under året haft två tillfälliga beredningar. I juni 2017 tillsatte KF en tillfällig beredning 

som fick i uppdrag att bedöma förvaltningens förslag på upphandlingspolicy. Därutöver tillsat-

tes en tillfällig beredning i november 2017 som fick i uppdrag att se över och revidera den 

alkohol- och drogpolitiska planen. Båda beredningarna har under 2018 arbetat utifrån KF:s 

tilldelade uppdrag.  

6.5.1. Viktiga händelser under 2018 

Beredningen för upphandling slutredovisade sitt utredningsarbete för fullmäktige i april 2018. 

Utifrån beredningens förslag beslutade KF att anta en ny upphandlings- och inköpspolicy. Be-

redningens uppdrag beslutades av KF som slutfört.   
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Beredningen för den alkohol- och drogpolitiska planen har under året arbetat med en översyn 

och revidering av planen i enlighet med sitt beredningsuppdrag. Beredningen delredovisade 

uppdraget för KF i mars 2018.  

6.6. Vår bedömning 

Vi bedömer att beredningarna under året i huvudsak har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet 

i enlighet med de uppdrag som KF tilldelat dem.  
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7. Övergripande bedömning av verksamheten 2018 

I följande avsnitt följer vår sammanfattande och övergripande bedömning av KS, utskottens, 

beredningarnas och myndighetsnämndernas verksamhet under 2018. Bedömningen grundar 

sig på det som framkommit i den grundläggande granskningen, genomgång av protokoll och 

årets fördjupade granskning. Den övergripande bedömningen baseras på de grunder för an-

svarsprövning som anges i kommunallagen samt av vad som framkommer av god revisions-

sed. 

7.1. Ansvarstagande 

Vi bedömer att KS och myndighetsnämnderna under året har utövat sitt ansvar utifrån vad som 

framgår av reglemente och lag på ett tillfredsställande sätt. Likaså bedöms beredningarna un-

der året ha hanterat uppdragen från fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt.  

7.2. Ändamålsenlig skötsel 

Vi bedömer att KS:s förvaltning av uppdraget har varit ändamålsenlig och i allt väsentligt lever 

upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Utifrån årets förstudie har vi uppmärksammat att det finns vissa risker kopplade dels till cent-

rumplaneringen, dels kopplade till dokumentation i protokoll.   

7.3. Ekonomiskt tillfredsställande verksamhet 

KS bedöms på ett aktivt sätt ha hanterat de ekonomiska förutsättningarna för delar av verk-

samheten under året. Det kan konstateras att samtliga sektorer har lämnat prognos om under-

skott under året. KS har beslutat om åtgärder för budget i balans inom sektor utbildning under 

2018. KS beslutade under 2017 om motsvarande åtgärder för sektor socialtjänst. För övriga 

sektorer saknas beslutade åtgärder för att hantera underskottet. Vi bedömer att KS i huvudsak 

har säkerställt en tillräcklig ändamålsenlig ekonomistyrning. Vi anser dock att KS kan förtydliga 

i sina protokoll hur arbetet med åtgärder för budget i balans genomförs i sektorerna.  

7.4. Tillräcklig internkontroll 

Vi bedömer att KS i huvudsak har säkerställt en tillräcklig internkontroll. Myndighetsnämnderna 

och överförmyndarnämnden har genomfört riskanalyser och antagit internkontrollplaner för 

2018, vilket är en förbättring sedan föregående år.  

 

 

Göteborg den 25 mars 2019 

   

 

Emma Bergstrand   Maria Carlsrud Felander 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 93 Dnr: KS 2019/265

Svar på revisionsrapport - granskning av bokslut 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att notera att kommunstyrelsen inför bokslut 2019 kommer att 
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas rapport.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har granskat kommunens bokslut 2018. Förvaltningen håller i 
allt väsentligt med om rapportens innehåll. Detta med undantag från kommentarerna kring 
ansvarsförbindelsen som kommunen i sin helhet redovisar som en avsättning i 
balansräkningen. Kommunen anser att detta ger en rättvisande bild, trots att det står i strid 
med den kommunala redovisningslagen.  

Revisorernas påpekanden ses över kontinuerligt. Förvaltningen kommer att gå igenom de 
noteringar som finns i revisorernas rapport. Dessa kommer att åtgärdas inför bokslut 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Revisionsrapport bokslut 2018
Missiv kommunrevisionen



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/265
2019-04-02

Therese Allansson Till kommunfullmäktige 

Svar på revisionsrapport - granskning av bokslut 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att notera att kommunstyrelsen inför bokslut 2019 kommer att 
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas rapport.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har granskat kommunens bokslut 2018. Förvaltningen håller i 
allt väsentligt med om rapportens innehåll. Detta med undantag från kommentarerna kring 
ansvarsförbindelsen som kommunen i sin helhet redovisar som en avsättning i 
balansräkningen. Kommunen anser att detta ger en rättvisande bild, trots att det står i strid 
med den kommunala redovisningslagen.  

Revisorernas påpekanden ses över kontinuerligt. Förvaltningen kommer att gå igenom de 
noteringar som finns i revisorernas rapport. Dessa kommer att åtgärdas inför bokslut 2019. 

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Revisionsrapport bokslut 2018
Missiv kommunrevisionen
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1. Inledning 

 
Vi har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med nothänvis-
ningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning.   
 
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, Pensionsutbetalningar. 
Kommunen redovisar 460,2 mnkr som avsättning i balansräkningen i stället för som en 
upplysning utanför balansräkningen. Kommunens redovisning av pensioner innebär också att 
årets resultat är 14,2 mnkr högre redovisat än om lagen följts. Eftersom felen är av betydande 
storlek bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild. 
 
Vår bedömning är att granskat material i övrigt överensstämmer med lagen om kommunal 
redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen i alla väsentliga 
delar är korrekt upprättat. 
 
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2018 lämnas härmed följande bokslutsrapport 
där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens bokslut år 2018 
kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser från 
granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma förhållanden som 
bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som 
genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i 
kommunens interna kontroll. Observera att vår granskning av den interna kontrollen inte 
omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister.  
 
Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen.   
 
Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits den 
28 februari 2019. I årsredovisningen redovisas ett resultat om 68,2 mnkr och ett eget kapital 
om 254 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 95,9 mnkr och 671,8 mnkr. 
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2. Måluppfyllning 

 
Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner: 
 

• att kommunfullmäktige skall fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” 

• att uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och årsredovisning 

• att kommunens revisorer skall granska och bedöma måluppfyllelsen 

 
Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning skall 
styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.   
 
Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är 
endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obli-
gatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Initialt är det kommun-
styrelsen som i förvaltningsberättelsen skall utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfull-
mäktige fastställt. Därefter skall revisorerna på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt 
sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål 
som kommunfullmäktige fastställt. 
 
Kommunfullmäktige i Stenungsund har i budget 2018 och strategisk plan 2018–2020 
fastställt fyra finansiella mål och 10 verksamhetsmål (så kallade inriktningsmål). I budgeten 
anges att god ekonomisk hushållning uppnås genom att 70 % av de finansiella målen samt 
inriktningsmålen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 

2.1.1. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 
kostnaderna. Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning. Vid 
avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 
 
 
Avstämning mot balanskravet: 
 

Mkr 2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 68,2 
Justering för realisationsvinster 
Pensionsförpliktelser före 1998 

- 
-14,2 

Positivt balansresultat 54,0 

Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  

2.1.2. Finansiella mål 

I budget 2018 har kommunfullmäktige antagit fyra finansiella mål. De redovisas nedan 
tillsammans med måluppfyllelsen enligt årsredovisning 2018. 
 
o Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska 

inte överstiga 99,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. 
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Nettokostnadsandelen för 2018 uppgår till 95,5 %. Sett över den senaste femårsperioden så 
uppgår nettokostnadsandelen till 94,6 %. Målet bedöms därmed uppfyllt. 
 
o Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till 

minst 70 % sett över rullande femårsperioder. 
 
Självfinansieringsgraden för 2018 uppgår till 117,4 %. Sett över den senaste femårsperioden 
så uppgår självfinansieringsgraden till 87,3 %. Målet bedöms därmed uppfyllt. 

 
o Soliditet ska förbättras eller hållas oförändrad. 
 
Soliditeten uppgår till 14,5 % vid årets slut. Vid bokslutet 2017 uppgick den till 10,7 %. Målet 
bedöms därmed uppfyllt. 
 
o Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden.  
 
Kommunens skattesats har inte förändrats. Målet bedöms därmed uppfyllt 
 
Sammanlagt gör kommunstyrelsen i årsredovisningen bedömningen att samtliga fyra 
finansiella mål har uppfyllts.  

2.1.3. Verksamhetsmässiga mål 

I årsredovisningen 2018 redovisas en sammanställning av måluppfyllelsen för samtliga 
inriktningsmål. Kommunfullmäktige antog 10 inriktningsmål i budget 2018. Kommunstyrelsen 
bedömer att fem mål har uppfyllts och att fyra delvis uppfyllts. Ett mål har inte uppfyllts.  
 

I årsredovisningen redovisas måluppfyllelsen för samtliga inriktningsmål. Dessa beskrivs 

nedan.  

 

• Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till 

gymnasiet 

 

Resultatet för tre av fyra indikatorer är lägre än föregående år, men det finns en 

positiv utveckling gällande behöriga till gymnasiet. Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

 

• Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning  
 
Andelen elever som har tagit examen inom fyra år, det vill säga fullföljt sin 
gymnasieutbildning, har ökat. Målet bedöms som uppfyllt. 

 

• Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ska minska 

 

Det är en jämförelsevis liten andel av befolkningen i Stenungsunds kommun som får 

försörjningsstöd, 2,6 % 2018, 2,6 % 2017 och 2,5 % 2016. Det ska jämföras med 

medelvärdet för riket som är 4,2 % 2018. Målet bedöms som uppfyllt. 

 

• Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat 
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Kommunen har försämrat sin placering i Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimatet i Sveriges kommuner. Kommunen placerade sig på plats 77 av 290 
kommuner (2016 placerade sig kommunen på plats 61). Målet bedöms som ej 
uppfyllt. 
 

• Bostadsbeståndet ska öka med 170 bostäder per år över en femårsperiod 
 
Under 2018 ökade bostadsbeståndet med 87 bostäder. Prognosen för målet, sett 
över en femårsperiod, bedöms dock som god. Målet bedöms som delvis uppfyllt. 
 

• Stenungsunds kommun ska verka för ett tryggt åldrande 

 

Antalet olika vårdare som besöker en hemtjänsttagare under en 14-dagarsperiod 
under 2018 ligger på samma nivå som 2017 – 17 personer. Under året har väntetiden 
för att få en plats på ett av kommunens särskilda boenden minskat från 84 dagar till 
53 dagar och är nu detsamma som medelvärdet i riket. Målet bedöms som delvis 
uppfyllt. 

 

• Barn och unga ska prioriteras i kulturverksamheten 

 

Genom verksamhetsmässiga samarbeten med förskola och grundskola har barn och 

unga kunnat prioriteras i enlighet med inriktningsmålet. Indikatorn mäter endast 

antalet barn inskrivna i kulturskolan, men utöver det nådde kulturskolan över 1 000 

barn med sin verksamhet under 2018. Målet bedöms som uppfyllt. 

 

• Medarbetare i Stenungsunds kommun ska uppfatta arbetsplatsen som hälsosam och 

attraktiv. 

 

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har minskat och trenden är tydlig. I 

årsredovisningen redovisas jämförelse mellan 2016 och 2018. 2016 var sjukfrånvaron 

7,6% och 2018, 6,7%. Andelen anställda i kommunen som har heltid har ökat från 

69,2% 2016 till 72,9% 2018. Även andelen anställda som har en sysselsättningsgrad 

under 70% har minskat, från 6,5% 2016 till 6,1% 2018. Målet bedöms som uppfyllt. 

 

• Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin 

påverkan på miljön och klimatet 

 

2018 års energiförbrukning är lägre än 2017. Utläckaget av producerat dricksvatten 

har sjunkit från 26% till 24%. Matsvinnet på samtliga förskolor och skolor har sjunkit. 

Målet bedöms som uppfyllt. 

 

• Integrationen av nyanlända ska vara effektiv 

 
Indikatorn att 2/3 av de nyanlända (21 - 65 år) som har fått uppehållstillstånd är 
självförsörjande inom två år, har en positiv utveckling. En majoritet av de som har gått 
ut etableringsprogrammet är i studier eller arbete 90 dagar efter 
etableringsprogrammets avslut. Målet bedöms som delvis uppfyllt. 
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Med hänvisning till att samtliga finansiella mål har uppfyllts samt att 90 % av inriktningsmålen 
har uppfyllts eller delvis uppfyllts konstaterar kommunstyrelsen i årsredovisningen att 
Stenungsunds kommun bedriver en verksamhet med god ekonomisk hushållning. 

2.1.4. Bedömning av måluppfyllelse 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med 
fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer att 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som fullmäktige uppställt.  
 
Redovisningen av målen är överskådlig och ger en bild av den samlade måluppfyllelsen.  
 
Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet i allt väsentligt är 
förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Vi delar kommunstyrelsens bedömning att 
god ekonomisk hushållning uppnåtts.  
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3. Kommentarer till resultaträkningen 

 
Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, kontoanalyser, 
verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och budget. 
 
Kommunen redovisar ett resultat för år 2018 om 68,2 mnkr, vilket är 56,4 mnkr högre än 
budget. Avvikelsen mot budget förklaras till väsentlig del av exploateringsvinster (31,5 mnkr) 
och lägre kostnader än vad som budgeterats kommunövergripande. I årsredovisningen 
återfinns kommunens resultatanalys.  
 
 

4. Kommentarer till balansräkningen 

4.1. Materiella anläggningstillgångar 

Vi har stickprovsvis granskat aktiveringar under året. Vi har även stickprovsgranskat pågående 
projekt. 
 
Sedan räkenskapsåret 2014 gäller rekommendationen RKR 11.4 Materiella 
anläggningstillgångar. Enligt rekommendationen ska komponentavskrivning tillämpas när olika 
komponenter i en anläggningstillgång har väsentligt olika nyttjandeperioder. Kommunen 
tillämpar från och med räkenskapsår 2018 komponentredovisning för nyanskaffningar. En 
genomgång och värdering av kommunens äldre anläggningstillgångar inom VA, gata och 
fastighet har gjorts under året och en indelning i komponenter kommer att göras under 2019. 
Avsteget från 11.4 upplyses om i årsredovisningen bland redovisningsprinciper. 
 

4.2. Immateriella anläggningstillgångar 

Kommunen har under året aktiverat 2,5 mnkr avseende immateriella anläggningstillgångar. Vi 
har stickprovsvis granskat ingående poster i syfte att verifiera att aktiverade poster uppfyller 
krav för aktivering. Vår bedömning är att posten är i allt väsentligt korrekt.   

4.3. Kundfordringar 

Kommunens hantering av osäkra kundfordringar sker genom samverkansbolaget SOLTAK. 
Kundfordringar äldre än tre månader redovisas som osäker fordran. Reserveringen har gjorts 
centralt under finansverksamheten och belastar resultatet med -6,1 mnkr (8,9 mnkr). 
 
Kundfordringar uppgår i kommunen per balansdagen till 28,4 mnkr, vilket är 4,4 mnkr lägre 
mot årsbokslutet 2017. Avvikelsen bedöms vara inom normal variation på posten och enligt 
förväntan.  
 
Vi har likt föregående år inte kunnat erhålla en kundreskontra i Excel efter byte av 
ekonomisystem. Vi rekommenderar kommunen att utreda möjligheterna att ta ut en 
kundreskontra i Excel.  
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4.4. Övriga fordringar 

Kommunen har en fordran avseende gatukostnadsersättningar om 4,5 mnkr avseende 
förbättring av gator i Stora Höga södra industriområde. Fakturering har skett till berörda 
fastighetsägare i enlighet med en särskild gatukostnadsutredning i början av 2017. Ungefär 
hälften av fastighetsägarna har betalat medan övriga fastighetsägare har bestridit fakturorna. 
Kommunens bedömning är att de har rätt att ta ut gatukostnadsersättning för de åtgärder som 
vidtagits och har för avsikt att driva in de kvarstående fordringarna. Kommunen har av denna 
anledning inte bedömt fordringarna som osäkra. Vi har inte anledning att göra en annan 
bedömning innan en rättslig prövning har skett.  
 

4.5. Fordran på Migrationsverket 

Kommunen har i årsbokslutet en fordran på Migrationsverket om ca 5 mnkr (7,7 mnkr). 
Kommunen bedömer i dagsläget fordran på Migrationsverket som säker. Vi har inte anledning 
att göra annan bedömning.  
 

4.6. Exploateringsområden 

Exploateringsområden uppgår till ca 65,2 (54,7) mnkr i årsbokslutet. Kommunens bedömning 
är att inget nedskrivningsbehov föreligger för dessa områden. Kommunen följer RKR 18 i allt 
väsentligt vid redovisning av exploatering.  

4.7. Avsättning för pensioner 

Pensionsskulden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen, vilket innebär att endast pensioner intjänade från 1998 ska skuldföras. Tidigare 
intjänade pensioner ska tas upp som ansvarsförbindelse och inte skuldredovisas i 
balansräkningen. Från och med 2011 redovisar kommunen hela pensionsförpliktelsen i 
balansräkningen. Denna hantering är därmed inte i linje med den kommunala 
redovisningslagen. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att räkenskaperna inte 
ger en rättvisande bild. Kommunen har i årsredovisningen upplyst om avsteget mot gällande 
lagstiftning men har inte lämnat upplysning om avstegets effekter på resultat- och 
balansräkning.   

4.8. Avsättning för täckande av deponi 

En ursprunglig avsättning om 4 mnkr gjordes år 2009 för att möta framtida kostnader för de 
avslutade deponierna Rinnela och Stripplekärr. Avsättningen avser provtagning och analys 
samt omhändertagande av lakvatten.  
 
2016 gjordes en uppdatering av beräkningen och det resulterade i en ytterligare avsättning om 
ca 2,1 mnkr. Under året har en omprövning gjorts och avsättningen har ökat med 0,4 mnkr. 
0,2 mnkr har tagits i anspråk under året. Avsättningen för deponi uppgår till 4,4 mnkr per 
årsbokslutet, vilket är linje med kommunens prognos. Vår bedömning är att kommunens 
beräkning synes rimlig beaktat den osäkerhet som råder vad gäller avsättningar för 
återställande.  
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4.9. Vinst affärsverksamhet 

Från och med 2018 redovisas avgiftskollektivets vinst om 10,2 mnkr (4,6 mnkr) som en 
kortfristig skuld i balansräkningen. Detta för att tydliggöra kommunens skuld till abonnenterna. 
Justering av föregående års siffror har gjorts och upplysning lämnas i årsredovisningen.  
 

 

5. Upplysningar i årsredovisningen 

I samband med vår granskning av årsredovisningen har vissa noteringar gjorts där 
upplysningar som krävs enligt lag eller rekommendation inte lämnats. Se bilaga 1 för en 
förteckning över noteringarna. 
 
 
 
Göteborg den 25 mars 2019 
 
 

 
 
 
Hans Gavin    Maria Strandberg 
Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor 
Certifierad kommunal yrkesrevisor  Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
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Bilaga 1 

 
Följande noteringar avseende årsredovisningen har gjorts:  

 
o Kompletterande information om antalet visstidsförordnanden och särskilda villkor som 

avviker från vad som är normalt och som kan leda till betydande ekonomiska 
konsekvenser saknas i not (RKR 2.1) 
 

o Upplysning lämnas inte för varje slag av materiell anläggningstillgång avseende (RKR 
11.4). 

 
 

Hänvisningarna ovan i parantes är till Lagen om kommunal redovisning (LKR) samt 
rekommendationer från Rådet från kommunal redovisning (RKR). 



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 97 Dnr: KS 2018/10

Svar på motion om förtroendevaldas arbetsmiljö

Beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktigen beslutar att bifalla motionen om förtroendevaldas arbetsmiljö. Förslag
till plan för förebyggande av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda finns och
behandlas av kommunfullmäktige senast 2019-06-13.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att uppta en motion om förtroendevaldas
arbetsmiljö. Kommunfullmäktige överlämnande motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Motionärerna föreslog att politiker skulle omfattas av avvikelsehanteringssystemet
”Skalman” och ges möjlighet att göra anmälningar som rör arbetsmiljön. Man föreslog
dessutom att styrdokument; policy och riktlinjer, för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö i
Stenungsunds skyndsamt skulle tas fram.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Brottsförebyggande rådet och säkerhetspolisen
anser, precis som motionärerna att hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda tenderar att
öka och att åtgärder behöver vidtas på alla nivåer för att stävja detta.
Föreslås att motionen bifalls och att förslag till plan för att förebygga och hantera hot, våld
och trakasserier behandlas av kommunfullmäktige senast i juni 2019. Planen inkluderar
avvikelsehantering i Skalman.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-01
Motion inkl. exempel på riktlinjer för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö och policy för
politikens arbetsmiljö

Beslut skickas till
Thomas.danielsson@stenungsund.se
Linda-maria.hermansson@stenungsund.se



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/10
2019-02-25

Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 

Svar på motion om förtroendevaldas arbetsmiljö 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktigen beslutar att bifalla motionen om förtroendevaldas arbetsmiljö. Förslag 
till plan för förebyggande av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda finns och 
behandlas av kommunfullmäktige senast 2019-06-13.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att uppta en motion om förtroendevaldas 
arbetsmiljö. Kommunfullmäktige överlämnande motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Motionärerna föreslog att politiker skulle omfattas av avvikelsehanteringssystemet 
”Skalman” och ges möjlighet att göra anmälningar som rör arbetsmiljön. Man föreslog 
dessutom att styrdokument; policy och riktlinjer, för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö i 
Stenungsunds skyndsamt skulle tas fram.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Brottsförebyggande rådet och säkerhetspolisen 
anser, precis som motionärerna att hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda tenderar att 
öka och att åtgärder behöver vidtas på alla nivåer för att stävja detta. 

Föreslås att motionen bifalls och att förslag till plan för att förebygga och hantera hot, våld 
och trakasserier behandlas av kommunfullmäktige senast i juni 2019. Planen inkluderar 
avvikelsehantering i Skalman.

Beskrivning av ärendet
Linda-Maria Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C) har lämnat in en motion om 
förtroendevaldas arbetsmiljö.
Motionärerna menar att hot, våld och kränkande särbehandling mot förtroendevalda är ett 
demokratiproblem som kan leda till att politiker tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt 
beslutsfattande, avslutar sina uppdrag eller väljer att inte engagera sig i vissa politiska frågor. 
Motionärerna menar dessutom att det kan försvåra rekryteringen av nya politiker och påverka 
hur tillgängliga de förtroendevalda blir för medborgarna.

Motionärerna föreslår att:
1. Politiker ska omfattas av avvikelsehanteringssystemet ”Skalman” och ges möjlighet att 

göra anmälningar som rör arbetsmiljön. 
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2. Styrdokument; policy och riktlinjer för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö i 
Stenungsunds skyndsamt ska tas fram.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att uppta motionen och remittera den till 
kommunstyrelsen för beredning.

Omvärldsbevakning
Vid kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) och säkerhetspolisen konstateras att de har samma uppfattning som motionärerna. 
Enligt SKL tenderar hoten mot förtroendevalda att öka och bli allt grövre och SKL har i 
uppdrag att verka för skärpt strafflagstiftning för hot och våld mot personer som utsätts i sitt 
demokratiska uppdrag. SKL konstaterar att, utöver en skärpt lagstiftning, behöver det 
arbetsmiljörättsliga ansvaret för förtroendevalda klargöras. Förtroendevalda är inte anställda 
utan verkar på ett förtroendeuppdrag vilket gör att dom inte lever under samma lagstiftning 
som kommunens anställda. 

På sin hemsida ger SKL svar på de vanligaste frågorna om hot och hat mot förtroendevalda. 
Där finns också exempel på olika kommuners riktlinjer.
SKL konstaterar att minst hälften av Sveriges kommuner uppgivit att dom har en policy/plan/ 
handlingsplan/ riktlinjer för hot, våld och trakasserier.

Brottsförebyggande rådet har på uppdrag av regeringen vid fyra tillfällen kartlagt och 
förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld. I kartläggningen som 
benämns ”Politikernas trygghetsundersökning (PTU)” ställs ett antal frågor till ordinarie 
ledamöter i Sveriges riksdag och fullmäktigeförsamlingar (kommuner, landsting och 
regioner). I kartläggningen 2017 konstaterades att andelen förtroendevalda som uppgav att de 
blivit utsatta ökat från knappt 20% 2012 till 25% 2017. En siffra som för övrigt stiger under 
valår. Valet 2014 uppgav 28% att dom utsatts, vilket är nästan tre av tio förtroendevalda. 
Kartläggningen visar att förtroendevalda som är mer aktiva på internet och i sociala medier 
oftare uppger att de utsätts. Bland de förtroendevalda som använder sociala medier i hög 
utsträckning är det 58 % som utsatts.

Säkerhetspolisen har gett ut en folder kring personlig säkerhet. Här får förtroendevalda tips på 
hur man kan upprätthålla goda väljarkontakter samtidigt som man med ökad medvetenhet 
minskar risken för att bli utsatt. Bland annat ingår vägledning i sociala medier, säkerhet vid 
offentliga möten och säkerhet vid dörrknackning.

Nuläge i Stenungsund kommun
I dagsläget saknar kommunen en plan för att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier 
mot förtroendevalda. Förtroendevalda omfattas inte heller av avvikelsehanteringssystemet 
Skalman. 
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Under åren har endast ett fåtal incidenter mot förtroendevalda kommit till kommunens 
kännedom, vilket eventuellt skulle kunna bero på att rutiner saknas.

Ett förslag till plan som reglerar såväl det förebyggande arbetet som hur förtroendevald agerar 
om/när incident inträffar är under utarbetande. Förslaget reglerar utöver ovannämnda även 
roll- och ansvarsfördelning mellan de politiska partierna, den förtroendevalde och 
Stenungsunds kommun. Ambitionen är att planen ska behandlas på kommunfullmäktige 
senast i juni 2019.

När det gäller motionärernas förslag om att förtroendevalda skulle kunna anmäla incident i 
avvikelsehanteringssystemet Skalman konstateras att kommunen för en marginell 
engångskostnad kan utveckla och använda systemet även för incidentrapportering gällande 
förtroendevalda. Hur detta rent praktisk ska ske bör regleras i en därför avsedd rutin. Det finns 
flera möjligheter; antingen via direktlänk till anmälningsblanketten i Skalman eller via 
säkerhetssamordnaren som anmäler i Skalman. Så hanterar exempelvis Tjörns kommuns 
förtroendevalda sin incidentrapportering.

Utifrån omvärldsbevakning och nuläge föreslås att motionen bifalls och att förslag till plan för 
att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier behandlas av kommunfullmäktige senast i 
juni 2019. Planen inkluderar avvikelsehantering i Skalman. 

Ekonomiska konsekvenser
Att ställa om avvikelsehanteringssystemet Skalman till att även omfatta inrapportering av 
incidenter mot förtroendevalda kan ske till en marginell engångskostnad.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Säkerhetssamordnarens ansvar utökas till att inkludera förebyggande arbete och hantering av 
incidenter kopplade till förtroendevalda.
Förtroendevaldas arbetsmiljö är egentligen en fråga för partierna så det är viktigt att 
kommunens plan reglerar åtagande och ansvarsfördelning mellan kommun, parti och 
förtroendevald.

Juridiska bedömningar
Sveriges Kommuner och Landsting menar att kommunerna bör reglera hur hot, våld och 
trakasserier mot förtroendevalda förebyggs och hanteras. 
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Lagstiftningen är otydlig i ansvarsfrågan, så det är viktigt att rollfördelningen tydliggörs för 
den förtroendevalde som ev. utsätts för hot, våld och trakasserier. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-01
Motion inkl. exempel på riktlinjer för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö och policy för 
politikens arbetsmiljö

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson
Sektorchef  

Beslut skickas till
Thomas.danielsson@stenungsund.se
Linda-maria.hermansson@stenungsund.se

mailto:Thomas.danielsson@stenungsund.se
mailto:Linda-maria.hermansson@stenungsund.se






















Utdrag ur
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-12-18

§ 236 Diarienummer 0855/17

Motion-förtroendevaldas arbetsmiljö- Linda-Maria Hermansson (C), 
Thomas Danielsson (C)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar uppta motionen om förtroendevaldas arbetsmiljö som inkommit 
från Linda-Maria Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C) och remitterar den till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Linda-Maria Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C) har inkommit med en motion om 
förtroendevaldas arbetsmiljö.

Motionärerna menar att hot, våld och kränkande särbehandling mot förtroendevalda är ett 
demokratiproblem som kan leda till att politiker tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt 
beslutsfattande, avslutar sina uppdrag eller väljer att inte engagera sig i vissa politiska frågor. 
Motionärerna säger också att det kan försvåra rekryteringen av nya politiker samt påverka hur 
tillgängliga de förtroendevalda blir gentemot medborgarna.

Motionärerna föreslår att politiker ska omfattas av avvikelsehanteringssystemet ”Skalman” 
och ges möjlighet att göra anmälningar som rör arbetsmiljön. Man föreslår dessutom att 
styrdokument; policy och riktlinjer för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö i Stenungsunds 
kommun skyndsamt tas fram.

Beslutsunderlag
Motion 2017-12-07
Exempel - Riktlinjer för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö
Exempel - Policy för politikens arbetsmiljö

_______________________

Vid protokollet

Agneta Dejenfelt

Justeringsdatum
2017-12-19

Ordförande Justerare
Jan Glimstedt (L) Birgit Lövkvist (V) och Otto Ericsson (SD) 

 



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 98 Dnr: KS 2018/7

Svar på motion om att stärka och tydliggöra Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att befintligt reglemente 
uppdaterades av Demokratiberedningen så sent som 2018. Reglementet reglerar såväl 
ändamål och arbetsuppgifter som sammansättning, arbetsformer, ekonomi och övriga frågor. 
Motionens ambition att stärka och tydliggöra rådet tillvaratages bäst, inom ramen för 
reglementet, i pensionärsrådets arbete.  

Sammanfattning av ärendet
Sofia Westergren (M) och Gunnar Lidén (M) har inkommit med en motion om att stärka och 
tydliggöra det kommunala pensionärsrådet. Motionärerna vill att rådets reglemente revideras 
och omarbetas tillsammans med bland annat representanter för äldreorganisationerna i 
kommunen samt att ett justerat reglemente remitteras till samtliga äldreorganisationer innan 
beslut i kommunfullmäktige. 

Motionen föreslås avslås med hänvisning till att befintligt reglemente uppdaterades av 
Demokratiberedningen så sent som 2018. Reglementet reglerar såväl ändamål och 
arbetsuppgifter som sammansättning, arbetsformer, ekonomi och övriga frågor. Motionens 
ambition att stärka och tydliggöra rådet tillvaratages därför bäst inom ramen för reglementet i 
pensionärsrådets arbete.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
Motion av 2018-03-13
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Stenungsunds kommun 
KF 2018-06-25 § 100
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2019-04-04

Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige

Svar på motion - Stärka och tydliggöra det kommunala 
pensionärsrådet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att befintligt reglemente 
uppdaterades av Demokratiberedningen så sent som 2018. Reglementet reglerar såväl 
ändamål och arbetsuppgifter som sammansättning, arbetsformer, ekonomi och övriga frågor. 
Motionens ambition att stärka och tydliggöra rådet tillvaratages bäst, inom ramen för 
reglementet, i pensionärsrådets arbete.  

Sammanfattning av ärendet
Sofia Westergren (M) och Gunnar Lidén (M) har inkommit med en motion om att stärka och 
tydliggöra det kommunala pensionärsrådet. Motionärerna vill att rådets reglemente revideras 
och omarbetas tillsammans med bland annat representanter för äldreorganisationerna i 
kommunen samt att ett justerat reglemente remitteras till samtliga äldreorganisationer innan 
beslut i kommunfullmäktige. 

Motionen föreslås avslås med hänvisning till att befintligt reglemente uppdaterades av 
Demokratiberedningen så sent som 2018. Reglementet reglerar såväl ändamål och 
arbetsuppgifter som sammansättning, arbetsformer, ekonomi och övriga frågor. Motionens 
ambition att stärka och tydliggöra rådet tillvaratages därför bäst inom ramen för reglementet i 
pensionärsrådets arbete.  

Beskrivning av ärendet
Sofia Westergren (M) och Gunnar Lidén (M) har inkommit med en motion om att stärka och 
tydliggöra det kommunala pensionärsrådet (KPR). Motionärerna menar att rådet, som är ett 
organ för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för 
pensionärsorganisationerna och kommunstyrelsen styrs av ett reglemente från 2006. 
Motionärerna vill att reglementet revideras och omarbetas tillsammans med bland annat 
representanter för äldreorganisationerna i kommunen samt att ett justerat reglemente 
remitteras till samtliga äldreorganisationer innan beslut i kommunfullmäktige. 

Konstateras att det är Demokratiberedningen som på kommunfullmäktiges uppdrag, varje 
mandatperiod ser över kommunfullmäktiges reglementen och att så skedde 2018. 
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Kommunfullmäktige antog 2018-06-25 Demokratiberedningen förslag att gälla fr.o.m. 2019.
Demokratiberedningen är kommunfullmäktiges beredande organ i demokratifrågor. Samtliga i 
kommunfullmäktige ingående partier är representerade i beredningen varför beredningens 
förslag har en bred förankring i partierna. 
Följande i reglementet kan vara värt att notera kopplat till motionen:
 Reglementet för KPR reglerar såväl ändamål och arbetsuppgifter som sammansättning, 

arbetsformer, ekonomi och övriga frågor. 
 Reglementet är tydligt med att KPR är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig 

information mellan företrädare för pensionärer i Stenungsund och kommunen samt att 
pensionärsorganisationerna genom sina representanter, har möjlighet att verka för 
förändringar i det kommunala verksamhetsutbudet i den del som berör äldre, samtidigt 
som kommunen har möjlighet att ta del av pensionärernas synpunkter. 

 Av reglementet framgår att samtliga pensionärsorganisationer som är anslutna till 
riksorganisation (som är öppen för alla), är representerade i KPR. Representerade är också 
kommunstyrelsen och två av kommunfullmäktiges beredningar, Välfärdsberedningen och 
Beredningen för miljö och fysisk planering.

 Rådet är enligt reglementet fria att bjuda in företrädare för kommunala nämnder och andra 
organ i samhället för informationsutbyte.

Sammantaget konstateras att det är Demokratiberedningen som ser över samtliga 
kommunfullmäktiges reglementen och att KPR:s reglemente reglerar såväl ändamål och 
arbetsuppgifter som sammansättning, arbetsformer, ekonomi och övriga frågor. 
Skulle KPR:s roll behöva stärkas och tydliggöras sker det bäst inom ramen för reglementet i 
pensionärsrådets arbete. Motionen föreslås därför avslås.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
Motion av 2018-03-13
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Stenungsunds kommun 
KF 2018-06-25 § 100

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson
Sektorchef  





Utdrag ur
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-04-16

§ 59 Diarienummer 0257/18

Motion om att stärka och tydliggöra Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
(M)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att uppta motionen.

Sammanfattning av ärendet
Sofia Westergren och Gunnar Lidén har lämnat in en motion om att revidera reglementet för 
KPR.

Beslutsunderlag
Motion 
___________________

Vid protokollet

Ingela Sollid

Justeringsdatum
201-04-18

Ordförande Justerare
Jan Glimstedt Eva Fredriksson 

Emma Ramhult
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1. Ändamål och arbetsuppgifter 

 
Pensionärsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan 
företrädare för pensionärer i Stenungsund och kommunen och dess nämnder, utskott och 
beredningar. 

 
Pensionärsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Varje kommunal nämnd och 
utskott skall inom sitt verksamhetsområde ansvara för att olika gruppers speciella behov 
tillgodoses i kommunens planering. 

 
Pensionärsrådet bereds genom sina representanter möjlighet att aktivt verka för förändringar i 
den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar 
av det kommunala verksamhetsutbud som berör de äldres förhållande i samhället. 

 
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärernas synpunkter och skall samråda 
med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. 

 
Det åligger kommunens nämnder att hos Pensionärsrådet aktualisera frågor av specifikt 
intresse för pensionärer. 

 
Rådet ska inte ta upp enskilda personers ärende till behandling. 

 
2. Sammansättning 

 
Pensionärsrådet utgörs av representanter för pensionärsorganisationerna i Stenungsund samt 
förtroendevalda ledamöter som utses av kommunen. 
Med pensionärsorganisation menas här organisation som är ansluten till riksorganisation och i 
vilken varje pensionär som önskar, kan bli medlem. 

 
Pensionärsorganisationerna utser ledamöter i proportion till respektive organisations 
medlemstal vid mandattidens början. Organisation med fler än 600 medlemmar har rätt att 
deltaga med tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, organisation med fler än 300 medlemmar 
har rätt att deltaga med två (2) ledamöter och två (2) ersättare samt organisation med färre än 
300 medlemmar har rätt att deltaga med en (1) ordinarie ledamot och en (1) ersättare. 
Pensionärsorganisationerna bestämmer själva mandattidens längd, dock bör ingen väljas för 
kortare tid än ett år. 

 
Kommunen utser tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, av kommunens ledamöter och 
ersättare utser kommunstyrelsen två (2) ledamöter och två (2) ersättare och 
Välfärdsberedningen en (1) ledamot och Beredningen för Miljö och fysisk planering en 
(1) ersättare. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en  (1) ledamot och en (1) 
ersättare.  
 
Mandattiden för kommunens ledamöter sammanfaller med kommunens övriga nämnder 
medan mandattiden för ledamöterna från Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
sammanfaller med mandattiden för Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
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3. Arbetsformer 

3.1 

Rådet sammanträder minst två gånger per år. Därutöver kan rådet sammanträda om en 
särskild fråga påkallar behandling eller samråd. Minst hälften av rådets ledamöter måste i 
sådana fall begära extra sammanträde i särskilt angiven fråga. Rådets ordförande utfärdar 
kallelse med föredragningslista minst 14 dagar före sammanträde. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten upprätthålls. Handlingar som skall sändas 
ut till ledamöterna i rådet skall vara kommunstyrelsen tillhanda tre veckor före 
sammanträdesdag. 

 
Till sammanträdena kallas endast ordinarie ledamöter, ersättare erhåller kallelsen för 
kännedom. 

 
3.2 Ordförande 

 
Som ordförande i rådet utses en av kommunstyrelsens ledamöter. Som vice ordförande utses 
en företrädare för den vid valtillfället största pensionärsorganisation. 

 
3.3 Adjungerade ledamöter 

 
Vid rådets sammanträden har såväl kommunalråd, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
samt oppositionsråd rätt att närvara. 

 
Företrädare för andra kommunala nämnder och andra organ i samhället kan också bjudas in 
till Pensionärsrådet för samråd i specifika frågor som berör deras verksamheter. 

 
Andra organisationer och föreningar som driver verksamhet i kommunen med syfte att ta 
tillvarata pensionärers intressen kan ha närvarorätt i rådets överläggningar. 
 
3.4 Ersättare 

 
Ersättare har rätt att närvara vid rådets sammanträden och erhåller kallelser som övriga 
ledamöter. Ledamot som ej kan närvara ombesörjer själv kallelse av ersättare. 

 
3.5 Yttrande och beslut i rådet 

 
Pensionärsrådet är ett samråds- och referensorgan till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Rådet saknar beslutande funktioner och omfattas ej av kommunallagens 
bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet. 
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Pensionärsrådet utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande 
samt ytterligare en av rådet utsedd ledamot. Arbetsutskottet förbereder ärenden och kan i 
brådskande fall avge yttrande till organ inom kommunen. Sådana yttrande anmäls vid rådets 
påföljande sammanträde. 

 
Protokoll som upprättats vid rådets sammanträde justeras av ordföranden och en särskild 
utsedd justerare som väljs på mötet. 

 
Protokollet delges rådets ledamöter och ersättare och kommunstyrelsen. Ledamot och 
ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

 
4. Ekonomi 

 
Pensionärsrådets tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till arvode, 
traktamente och resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige fastställda reglerna 
för förtroendevalda. 

 
 
5. Övrigt 

 
I ärenden som berör både pensionärer och funktionshindrade bör en dialog föras mellan 
Pensionärsrådet och Rådet för funktionshindrade. Det är respektive ordförande som ser till att 
kontakten mellan råden upprätthålls, detta gäller vid frågor som kan få effekter för både 
pensionärer och funktionshindrade i kommunen. 



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 99 Dnr: KS 2018/8

Svar på motion om fria bad för pensionärer i kommunens simhall

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om fria bad för pensionärer med hänvisning 
till att kommunen redan subventioner målgruppen i såväl simhall som exempelvis 
idrottshallar och gymnastiksalar. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (O) har inkommit med en motion där hon vill att kommunfullmäktige tar ansvar för 
att kommunens pensionärer är friska. Detta uppnås, enligt motionären, genom införandet av 
fria bad för pensionärer i simhallen.

Motionen föreslås avslås med hänvisning till att kommunen redan subventioner målgruppen i 
såväl simhall som exempelvis idrottshallar och gymnastiksalar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Motion av 2018-03-12
KF 2018-03-12 § 38

Beslut skickas till
fam.ohlin@telia.com



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/8
2019-04-10

Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige

Svar på motion om fria bad för pensionärer

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om fria bad för pensionärer med hänvisning 
till att kommunen redan subventioner målgruppen i såväl simhall som exempelvis 
idrottshallar och gymnastiksalar. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (O) har inkommit med en motion där hon vill att kommunfullmäktige tar ansvar för 
att kommunens pensionärer är friska. Detta uppnås, enligt motionären, genom införandet av 
fria bad för pensionärer i simhallen.

Motionen föreslås avslås med hänvisning till att kommunen redan subventioner målgruppen i 
såväl simhall som exempelvis idrottshallar och gymnastiksalar.

Beskrivning av ärendet
Eva Öhlin (O) har inkommit med en motion där hon vill att kommunfullmäktige tar ansvar för 
att kommunens pensionärer är friska. Detta uppnås, enligt motionären, genom införandet av 
fria bad för pensionärer i simhallen. Motionären menar att pensionärer idag inte har någon 
möjlighet att få kommunalt stöd för fysiska motionsaktiviteter och hänvisar till att Göteborgs 
stad infört fria bad på samtliga simhallar, vardagar tom klockan 14 eller 15. 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att bereda motionen.

Hur ser det ut idag?
Simhallen har sedan länge, av kommunfullmäktige beslutade, subventionerade årskort för 
seniorer (personer över 65 år). Seniorer betalar 600 kronor per år medan övriga vuxna betalar 
1 100 kronor per år. Årskortet gäller 13 månader. 

Stenungsunds kommun har 5 142 seniorer. Av dessa löste 106 personer årskort 2017 och 204 
personer löste årskort 2018 (51 personer i den gamla simhallen 1/1 – 30/6 och 103 personer i 
den nya simhallen 1/7 - 31/12). 

Simhallens intäkt för 2018 års subventionerade årskort för seniorer var 122 tkr. 
Ett eventuellt införande av fria bad för seniorer och vid oförändrat antal badande, innebär ett 
intäktsbortfall om 122 tkr. 



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/8
2019-04-10

Statistik saknas i dagsläget för att se hur ofta årskorten används. Vecka 16 påbörjas mätning 
av antal inpasserande och därefter är det möjligt att ta fram statistik över nyttjandefrekvensen 
för exempelvis seniorer.

Här följer exempel på aktiviteter som idag bedrivs i simhallen dagtid: Sex-årsverksamhet och 
stödsim, vattenjympa, skolbad, allmänhetens bad (fr.o.m. 11.00) och rehabilitering

Ovannämnda aktiviteter kan eventuellt komma att påverkas om badfrekvensen hos seniorerna 
skulle öka.

Konstateras att det i dagsläget är cirka 4% av kommunens seniorer som nyttjar simhallen. 
Orsaken till att det är så få är oklar. Kanske nyttjar denna grupp istället något annat av 
kommunens utbud för främjande av folkhälsa exempelvis deltagande i någon av 
pensionärsorganisationernas aktiviteter i idrottshallar, gymnastiksalar och bordtennishallar. 
Pensionärsorganisationerna betalar där en subventionerad avgift.

De privata träningsanläggningarna i Stenungsund erbjuder subventionerade årskort för 
pensionärer dagtid.

Med hänvisning till att kommunen redan subventioner målgruppen i såväl simhall som 
idrottshallar och gymnastiksalar föreslås ett avslag på motionen.

Skulle kommunfullmäktige överväga ett bifall till motionen är det angeläget att ett eventuellt 
beslut om införande föregås av en mer omfattande utredning beträffande ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser i förhållande till kommunens övriga prioriteringar. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett eventuellt införande av fria bad för seniorer och vid oförändrat antal badande, innebär ett 
intäktsbortfall om 122 tkr.  

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Ett eventuellt bifall till motionen kan få verksamhetsmässiga konsekvenser som måste 
utredas.



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/8
2019-04-10

Juridiska bedömningar
Det är juridiskt möjligt att fatta ett beslut om avgiftsfria bad för seniorer så länge alla i sagda 
åldersgrupp har samma möjlighet att nyttja subventionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Motion av 2018-03-12
KF 2018-03-12 § 38

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson
Sektorchef  

Beslut skickas till
fam.ohlin@telia.com





Utdrag ur
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-03-12

§ 38 Diarienummer 0199/18

Motion om Fria bad för pensionärer i kommunens simhall - Eva Öhlin (O)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motion om fria bad för pensionärer i kommunens 
simhall till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (O) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen inför fria bad för 
pensionärer i kommunens simhall.

Beslutsunderlag
Motion 2018-03-12

_______________________

Vidare
Kommunstyrelsen

Vid protokollet

Doris Eliasson

Justeringsdatum
2018-03-15

Ordförande Justerare
Jan Glimstedt (L) Birgit Lövkvist (V) 

Maggie Robertsson (M)



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 101 Dnr: KS 2018/465

Svar på motion om Vision 2035 och kommunens tillgänglighet

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att motion om Vision 2035 och kommunen tillgänglighet avslås 
med motivering att Vision 2035 med avgörande inriktningar samt de av kommunfullmäktige 
antagna inriktningsmålen är övergripande och innefattar samtliga kommuninvånare. 

Sammanfattning av ärendet
Marie-Louise Ericsson (KD) har lämnat in en motion där hon föreslår att dokumentet ”Vision 
Stenungsund 2035” kompletteras med information om tillgänglighet ur ett 
funktionshinderperspektiv. Motionären föreslår att det sker i ett tillägg till visionen och att 
Demokratiberedningen eller Välfärdsberedningen (Beredningen Vuxna och Äldre) får i 
uppdrag att ta fram ett förslag. 

Kommunfullmäktige har upptagit motionen men inte tagit beslut om vilken instans som ska 
bereda den varför kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till svar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
Motion av 2018-04-2
Kommunfullmäktige 2018-05-14 § 75

Beslut skickas till
marie-louise.ericsson@stenungsund.se



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/465
2019-04-04

Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige

Svar på motion om Vision 2035 och kommunens tillgänglighet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att motion om Vision 2035 och kommunen tillgänglighet avslås 
med motivering att Vision 2035 med avgörande inriktningar samt de av kommunfullmäktige 
antagna inriktningsmålen är övergripande och innefattar samtliga kommuninvånare. 

Sammanfattning av ärendet
Marie-Louise Ericsson (KD) har lämnat in en motion där hon föreslår att dokumentet ”Vision 
Stenungsund 2035” kompletteras med information om tillgänglighet ur ett funktionshinder-
perspektiv. Motionären föreslår att det sker i ett tillägg till visionen och att 
Demokratiberedningen eller Välfärdsberedningen (Beredningen Vuxna och Äldre) får i 
uppdrag att ta fram ett förslag. 

Kommunfullmäktige har upptagit motionen men inte tagit beslut om vilken instans som ska 
bereda den, varför kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till svar.

Beskrivning av ärendet
Marie-Louise Ericsson (KD) har lämnat in en motion där hon föreslår att dokumentet ”Vision 
Stenungsund 2035” kompletteras med information om tillgänglighet ur ett 
funktionshinderperspektiv. Motionären föreslår att det sker i ett tillägg till visionen och att 
Demokratiberedningen eller Välfärdsberedningen (Beredningen Vuxna och Äldre) får i 
uppdrag att ta fram ett förslag. 

Kommunfullmäktige har upptagit motionen men inte tagit beslut om vilken instans som ska 
bereda den varför kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till svar.
Visionen för Stenungsund 2035 lyder enligt följande ”Stenungsund - Det goda samhället med 
framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.” 
Visionen innefattar således alla oavsett exempelvis ålder, kön, funktionsvariation och 
bakgrund.

Även visionens två avgörande inriktningar ”Attraktiv och välkomnande” och ”Ekonomisk, 
ekologisk och socialt hållbar utveckling” har en bred ingång och inkluderar alla.



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/465
2019-04-04

I ”Attraktiv och välkomnande” definieras exempelvis Trygg miljö med att bostäder ska 
erbjudas för alla behov, omsorgen om funktionshindrade ska vara god och kommunen ska 
vara barnvänlig vilket inbegriper alla barn oavsett förutsättningar.

I ”Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling” definieras exempelvis Social 
hållbarhet med att invånarna i kommunen ska ha god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. 
Denna skrivning inkluderar och prioriterar alla perspektiv, även funktionshinderperspektivet. 

Med visionen och de avgörande inriktningarna som utgångspunkt har kommunfullmäktige för 
budget 2019 antagit tio inriktningsmål. Ett av inriktningsmålen stadgar att förutsättningarna 
för god och jämlik hälsa ska öka. Det innefattar alla Stenungsunds kommuns invånare.  En av 
aktiviteterna för att uppnå det är exempelvis att fortsätta arbetet med att tillgänglighets-
dokumentera kommunala fastigheter.

Utöver ovannämnda har kommunen antagit ett antal styrdokument som mer direkt reglerar 
exempelvis funktionshinderperspektivet. Exempelvis den av kommunfullmäktige antagna 
policyn för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet som reglerar kommunens ansvar att göra 
samhället tillgängligt för alla medborgare. Policyn är ett tvärsektoriellt styrdokument som 
redovisar den politiska viljeinriktningen i dessa frågor. Policyns syfte är att alla medborgare i 
Stenungsunds kommun, oavsett förutsättningar, ska bemötas med respekt och trygghet samt 
ha möjlighet till delaktighet och oberoende. Policyn utgångspunkt är FNs konvention om 
mänskliga rättigheter. Policyn remitterades innan kommunfullmäktiges antagande till bland 
annat rådet för funktionshindrade för synpunkter.

Konstateras att det utöver ovannämnda finns ett stort antal lagar och regler som berör och 
reglerar tillgänglighet och som kommunen har att följa.  

Motionen är angelägen och viktig men bedömningen är att Vision 2035 med avgörande 
inriktningar samt de av kommunfullmäktige antagna inriktningsmålen är övergripande och 
innefattar samtliga kommuninvånare. 

Motionen föreslås därför avslås med motivering att Vision 2035 med avgörande inriktningar 
samt de av kommunfullmäktige i budget 2019 antagna inriktningsmålen är övergripande och 
innefattar samtliga kommuninvånare. 

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-04



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/465
2019-04-04

Motion av 2018-04-2
Kommunfullmäktige 2018-05-14 § 75

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson
Sektorchef  

Beslut skickas till
marie-louise.ericsson@stenungsund.se





Utdrag ur
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-05-14

§ 75 Diarienummer 0329/18

Motion om Vision 2035 och kommunens tillgänglighet - Marie-Louise 
Ericsson (KD)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppta motionen.

Sammanfattning av ärendet
Marie-Louise Ericsson (KD) har lämnat in en motion om Vision 2035 och kommunens 
tillgänglighet.

Beslutsunderlag
Motion

Vid protokollet

Ingela Sollid

Justeringsdatum
2018-05-16

Ordförande Justerare
Jan Glimstedt Lena Hedlund (KD) 

Katja Nikula (S)



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 101 Dnr: KS 2018/468

Svar på motion om hastighetsbegränsning och övergångställe på 
Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i den del som avser hastighetsbegränsning 
på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan. Hastigheten ändras, enligt antagen 
hastighetsplan, från 50 km/h till 40 km/h.

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen, i den del som handlar om övergångsställe 
utanför Montessoriskolan, med att det säkerhets- och utrymmesmässigt inte är möjligt med ett 
övergångsställe på föreslagen plats. 

Sammanfattning av ärendet
Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V), har lämnat in en motion där man föreslår ett 
övergångsställe i direkt anslutning till Montessoriskolan och bussterminalen. Man föreslår 
dessutom en hastighetsbegränsning på Göteborgsvägen vid Montessoriskolan från 50 km/h till 
30 km/h under skoltid.

Kommunfullmäktige har vid tre tillfällen valt att återremitterat ett förslag till svar på 
motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Kommunfullmäktige 2017-05-22 § 108
Kommunfullmäktige 2017-02-13 § 43
Kommunfullmäktige 2014-09-08 § 111
Kommunfullmäktige 2014-03-17 § 34
Motion av 2014-03-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att besluta 
att besvara, istället för att bifalla, motionen i den del som avser hastighetsbegränsningen.



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Bo Petterssons (S) förslag och 
konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
birgit.lovkvist@stenungsund.se
jan.alexandersson@stenungsund.se

mailto:birgit.lovkvist@stenungsund.se
mailto:jan.alexandersson@stenungsund.se


Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/468
2019-04-10

Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige

Svar på motion om hastighetsbegränsning och övergångsställe på 
Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del som avser hastighetsbegränsning 
på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan. 

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen, i den del som handlar om övergångsställe 
utanför Montessoriskolan, med att det säkerhets- och utrymmesmässigt inte är möjligt med ett 
övergångsställe på föreslagen plats. 

Sammanfattning av ärendet
Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V), har lämnat in en motion där man föreslår ett 
övergångsställe i direkt anslutning till Montessoriskolan och bussterminalen. Man föreslår 
dessutom en hastighetsbegränsning på Göteborgsvägen vid Montessoriskolan från 50 km/h till 
30 km/h under skoltid.

Kommunfullmäktige har vid tre tillfällen valt att återremitterat ett förslag till svar på 
motionen.

Beskrivning av ärendet
Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V), har lämnat in en motion där man föreslår ett 
övergångsställe i direkt anslutning till Montessoriskolan och bussterminalen. Man föreslår 
dessutom en hastighetsbegränsning på Göteborgsvägen vid Montessoriskolan från 50 km/h till 
30 km/h under skoltid.

Kommunfullmäktige beslutade att 2014-09-08 att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för att invänta ärende med rubrik Hastighetsplan för Stenungsund. 
Hastighetsplanen antogs 2016-10-17. I planen föreslås hastigheten på Göteborgsvägen sänkas 
från 50 km/h till 40 km/h.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-13 att återremitteras motionen eftersom det saknades 
en barnkonsekvensanalys i handlingarna. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-22 att på nytt återremittera ärendet för att utreda vilka 
delar av Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter TSVFS 1988:17, som kan appliceras vid 
Montessoriskolan och komplettera ärendet med en ordentlig barnkonsekvensanalys som 
prioriterar barnets säkerhet framför infrastruktur. 

Som svar på kommunfullmäktiges återremiss konstaterar förvaltningen att  
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS 1988:17, är tillämplig i den del 
som handlar om hållplatser. ”Vid skola bör hållplats för skolskjuts läggas i direkt anslutning 
till skolområdet. Kan hållplats inte förläggas i direkt anslutning till skolområdet och måste 
eleverna därför korsa väg med livlig fordonstrafik, bör det eftersträvas att gångtunnel, 
gångbro eller signalreglerat övergångsställe anläggs.
Om på- eller avstigning skall ske vid livligt trafikerad väg bör särskilt anordnad hållplats 
användas eller särskild hållplats för skolskjutsning anordnas.”
 
På Göteborgsvägen finns idag, på en sträcka om 400 meter, tre övergångsställen. Ett 
övergångsställe vid Snippen (bevakat och refug) 350 m från Montessoriskolan, ett 
övergångsställe mellan busshållplatsen och CW Borgs väg (obevakat med refug), 250 m från 
Montessoriskolan och ett övergångsställe vid cirkulationsplatsen, stationshuset (obevakat utan 
refug), 90 m från Montessoriskolan. Dessa övergångsställen knyter ihop stora gångstråk och 
bedöms i dagsläget inte realistiska att ta bort eller flytta. 

Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att anlägga ett övergångsställe enligt 
motionens förslag. Ska man anlägga en refug enligt förslag måste bussterminalen flytta och 
det är inte möjligt att ha enbart ett övergångsställe. Ett övergångsställe skulle enligt 
trafikingenjören ge en falsk trygghet, för de gående. Trafikflödet vid bussterminalens in- och 
utfarter är omfattande och ett övergångsställe skulle utgöra en säkerhetsrisk.  

En hastighetsbegränsning från 50 km/h till 40 km/h är planerad och genomförs under våren 
2019. Den planerade sänkningen föreslås gälla från ICA Kvantum och fram till rödljusen vid 
Strandvägens början. Omskyltningen rör 14 skyltar och åtta – tio stolpar. Befintliga 
stolpar/fundament kommer att användas så långt möjligt. Kostnad - cirka 20 tkr.

Förvaltningens bedömning är att en sänkt hastighet (40 km/h) och ett utnyttjande av befintliga 
övergångsställen som har god sikt och inga högtrafikerade in / utfarter är trafiksäkrast i 
nuläget. 

I arbetet med centrumutveckling och byggnation på Snippenområdet samt i arbetet med 
resecentrum görs en utredning om trafikutformning. Där ingår trafiksituationen på 
Göteborgsvägen. Resultatet av detta arbete ska presenteras innan sommaren.
 



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/468
2019-04-10

Förvaltningen konstaterar att Montessoriskolans elever har rätt till busskort om de är 
berättigade till det utifrån den skola de ”tillhör”. Barn som bor i Svenshögen och Ödsmål åker 
buss till skolan och går av på parkeringsplatsen mitt emot järnvägsstationen, dvs på samma 
sida som Montessoriskolan. 

Skulle kommunfullmäktige överväga ett bifall till motionen är det angeläget att ett eventuellt 
beslut om införande föregås av en mer omfattande utredning beträffande ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser i förhållande till kommunens övriga prioriteringar.

Ekonomiska konsekvenser
Omskyltning av Göteborgsvägen kostar cirka 20 tkr.

Barnkonsekvensanalys
Förvaltnings bedömning är att de tre busshållplatser som finns i Montessoriskolans närmiljö, i 
dagsläget, är det säkraste sättet att ta sig över Göteborgsvägen. Bedömningen är också att det 
gynnar barn att sänka hastigheten på vägen från 50 km/h till 40 km/h.

De skolbarn som går på Montessoriskolan berörs av beslutet såtillvida att man får fortsätta 
använda befintliga övergångsställen för att på ett säkert sätt ta sig till skolan. 
Det är inte möjligt att på Göteborgsvägen vidtaga de åtgärder, vad avser övergångsställe, som 
föreslås i motionen. Däremot höjs säkerheten våren 2019 genom att hastigheten på 
Göteborgsvägen sänks från 50 km/h till 40 km/h.

Eftersom motionens förslag inte är möjligt att genomföra har inga barn fått uttrycka sin 
mening. 
Kommande centrumutveckling, byggnation på Snippen och flytt av resecentrum kommer att 
påverka trafiksäkerheten för Montessoriskolan positivt.

En mer utförlig barnkonsekvensanalys kräver en trafikutredning av området. Ett 
trafikutformningsarbete presenteras innan sommaren 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Kommunfullmäktige 2017-05-22 § 108
Kommunfullmäktige 2017-02-13 § 43
Kommunfullmäktige 2014-09-08 § 111
Kommunfullmäktige 2014-03-17 § 34
Motion av 2014-03-06



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/468
2019-04-10

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson
Sektorchef  

Beslut skickas till
birgit.lovkvist@stenungsund.se
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Utdrag ur
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-05-22

§ 108 Diarienummer 0197/14

Svar på motion - Hastighetsbegränsning och övergångställe på 
Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan Birgit Lövkvist (V) och Jan 
Alexandersson (V)

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda vilka delar av 
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter TSVFS 1988:17, som kan appliceras vid Montessoriskolan 
och komplettera ärendet med en ordentlig barnkonsekvensanalys som prioriterar barnets 
säkerhet framför infrastruktur. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har kompletterats med barnkonsekvensanalys. 

En motion inkom 2014-03-06 från Vänsterpartiet, Birgit Lövkvist och Jan Alexandersson, 
med önskemål om övergångsställe och sänkning av hastighetsbegränsningen på 
Göteborgsvägen vid Montessoriskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-08 § 111 att återremittera svar på motion om 
hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan till 
kommunstyrelsen för att invänta ärende med dnr 0408/1 och rubrik Hastighetsplan för 
Stenungsund. 

Kommunstyrelsen föreslog 2017-01-23 kommunfullmäktige besluta att motionen om 
hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan 
anses besvarad i den del som handlar om hastighetsbegränsning eftersom det i den 
hastighetsplan som kommunfullmäktige antagit för Stenungsunds kommun föreslås en 
omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen i den del som handlar om ytterligare ett övergångsställe över 
Göteborgsvägen. Detta med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om resecentrum, 
”centrumalternativet” och till det faktum att det redan idag finns tre övergångsställen på en 
vägsträcka om 400 m. Ett övergångsställe med refug gör så stora ingrepp i bussterminalens 
ytor att en mer omfattande ombyggnation krävs. 

Kommunfullmäktige beslutade, 2017-02-13, att motionen om hastighetsbegränsning och 
övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan skulle återremitteras till 
kommunstyrelsen eftersom det saknades en barnkonsekvensanalys i handlingarna. Det finns 
ett beslut i kommunfullmäktige om att en sådan ska göras när beslutet gäller barn. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 april 2017 § 91. 



Utdrag ur
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-05-22

Yrkande på sammanträdet
Linda Ekdahl (Oberoende) yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
utreda vilka delar av Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter TSVFS 1988:17, som kan appliceras 
vid Montessoriskolan och komplettera ärendet med en ordentlig barnkonsekvensanalys som 
prioriterar barnets säkerhet framför infrastruktur. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om återremiss och frågar därför om ärendet 
ska avgöras idag men finner att kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-07 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 § 11 
Samhällsbyggnadsutskottet 2016-08-30 § 43 
Kommunfullmäktige 2014-09-08 § 111 
Motion 2014-03-06 

_______________________

Vid protokollet

Mia Skytt

Justeringsdatum
2017-05-29

Ordförande Justerare
Jan Glimstedt (L) Lena Hedlund (KD) 

Janette Olsson (S)



Utdrag ur
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-13

§ 11 Diarienummer 0197/14

Motion - Hastighetsbegränsning och övergångställe på Göteborgsvägen 
utanför Montessoriskolan Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen om hastighetsbegränsning och övergångsställe på 
Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan återremitteras till kommunstyrelsen eftersom det 
saknas en barnkonsekvensanalys i handlingarna. Det finns ett beslut i kommunfullmäktige om 
att en sådan ska göras när beslutet gäller barn.

Sammanfattning av ärendet
En motion inkom 2014-03-06 från Vänsterpartiet, Birgit Lövkvist och Jan Alexandersson, 
med önskemål om övergångsställe och sänkning av hastighetsbegränsningen på 
Göteborgsvägen vid Montessoriskolan.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-08 § 111 att återremittera svar på motion om 
hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan till 
kommunstyrelsen för att invänta ärende med dnr 0408/1 och rubrik Hastighetsplan för 
Stenungsund. 

Föreslås nu att den delen i motionen som handlar om hastighetsbegränsning anses besvarad 
med att det redan i hastighetsplanen för Stenungsunds kommun föreslås en omskyltning till 40 
km/h på Göteborgsvägen.

Föreslås att den delen som handlar om övergångsställe utanför Montessoriskolan avslås med 
Detta med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om resecentrum, ”centrumalternativet” 
och till det faktum att det redan idag finns tre övergångsställen på en vägsträcka om 400 m. 
Ett övergångsställe med refug gör så stora ingrepp i bussterminalens ytor att en mer 
omfattande ombyggnation krävs.

Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-23 kommunfullmäktige besluta att motionen om 
hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan 
anses besvarad i den del som handlar om hastighetsbegränsning eftersom det i den 
hastighetsplan som kommunfullmäktige antagit för Stenungsunds kommun föreslås en 
omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen i den del som handlar om ytterligare ett övergångsställe över 
Göteborgsvägen. Detta med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om resecentrum, 
”centrumalternativet” och till det faktum att det redan idag finns tre övergångsställen på en 
vägsträcka om 400 m. Ett övergångsställe med refug gör så stora ingrepp i bussterminalens 
ytor att en mer omfattande ombyggnation krävs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-01-23 § 5



Utdrag ur
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-13

Samhällsbyggnadsutskottet 2016-08-30 § 43
Tjänsteskrivelse 2016-08-18
Kommunfullmäktige 2014-09-08 § 111
Motion 2014-03-06

Yrkanden på sammanträdet
Birgit Lövkvist (V): Yrkar att motionen återremitteras till kommunstyrelsen eftersom det 
saknas en barnkonsekvensanalys i handlingarna. Det finns ett beslut i kommunfullmäktige att 
en sådan ska göras när beslutet gäller barn.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska beslutas idag eller återremitteras och finner att ärendet ska 
återremitteras.  

_______________________

Vid protokollet

Agneta Dejenfelt

Justeringsdatum
2017-02-16

Ordförande Justerare
Jan Glimstedt (L) Erik Söderberg (L) 

Emma Ramhult (V)



STENUNGSUNDS
     KOMMUN
Kommunfullmäktige

Utdrag ur
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-09-08

§ 111 Diarienummer 0197/14

Motion om övergångsställe och hastighetssänkning på Göteborgsvägen vid 
Montessoriskolan

En motion inkom 2014-03-06 från Vänsterpartiet, Birgit Lövkvist och Jan Alexandersson, 
med önskemål om övergångsställe och sänkning av hastighetsbegränsningen på 
Göteborgsvägen vid Montessoriskolan. 

Sektor Samhällsbyggnad har berett motionen och svarar följande:
1. ”Det är möjligt att lägga ett övergångsställe över Göteborgsvägen strax söder om 

Kyrkvägen och infarten till busshållplatserna. Dock är vägen idag inte tillräckligt bred för 
att kunna rymma en refug i mitten och det krävs en ganska stor ombyggnad av vägen för 
att detta ska vara möjligt.”

2. ”Omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen sker i arbetet med genomförandet av 
hastighetsplanen under förutsättning att hastighetsplanen fastställs av 
kommunfullmäktige.”

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 2014-06-10 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad enligt följande: 
Omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen sker i arbetet med genomförandet av 
hastighetsplanen under förutsättning att hastighetsplanen fastställs av kommunfullmäktige. 
Byggande av ett övergångsställe över Göteborgsvägen kan ske i samband med eventuell 
ombyggnad av busshållplatserna på Stenungsunds station. Extra kostnad för detta uppskattas 
till 250 000 kr.

Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-18 att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses vara besvarad enligt följande: Omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen sker i 
arbetet med genomförandet av hastighetsplanen under förutsättning att hastighetsplanen 
fastställs av kommunfullmäktige. Byggande av ett övergångsställe över Göteborgsvägen kan 
ske i samband med eventuell ombyggnad av busshållplatserna på Stenungsunds station. Extra 
kostnad för detta uppskattas till 250 000 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2014-08-18 § 511
Tjänsteskrivelse 2014-05-22
Motion Vänsterpartiet 2014-03-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Warnvik Ahlén (m), Birgit Lövkvist (v): Återremiss till kommunstyrelsen för att invänta 
ärende - 0408/11 - Hastighetsplan för Stenungsund. Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-
16 att ge beredningen Miljö och fysisk planering i uppdrag att se över kommunstyrelsens 



förslag till Hastighetsplan och beredningens förslag kan komma att påverka motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Eva Warnvik Ahléns m.fl. förslag mot kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller Warnvik Ahlén och Lövkvists förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen till kommunstyrelsen för att invänta 
ärende med dnr 0408/1 och rubrik Hastighetsplan för Stenungsund. Kommunfullmäktige 
beslutade 2014-06-16 att ge beredningen Miljö och fysisk planering i uppdrag att se över 
kommunstyrelsens förslag till Hastighetsplan och beredningens förslag kan komma att 
påverka motionen.

______________________

Vidare
Kommunstyrelsen

Vid protokollet

Agneta Dejenfelt

2014-09-12

ordförande
Jan Glimstedt

justeringspersoner
Rune Järpsten (M), Carin Oleryd (S)         



STENUNGSUNDS
     KOMMUN
Kommunfullmäktige

Utdrag ur
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-03-17

§ 34 Diarienummer 0197/14

Inkommen skrivelse för kännedom

Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V) har lämnat in en motion till Stenungsunds 
kommun om hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför 
Montessorisskolan.

Beslutsunderlag
Motion

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att ordförande i kommunfullmäktiges presidie beslutat att 
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

___________________

Vidare: Kommunstyrelsen

Vid protokollet

Doris Eliasson

2014-03-25

ordförande
Jan Glimstedt

justeringspersoner
Marie-Louise Ericsson        Janette Olsson
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om verksamheten i bolaget sköts på ett 

ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt enligt ägarens vilja samt om bolagets 

interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorernas uppdrag är reglerat i aktiebolagslagen 10 

kapitlet. För 2018 har lekmannarevisorerna beslutat att genomföra en grundläggande 

granskning.  

1.2. Syfte 

Syftet är att genomföra en grundläggande granskning och bedöma om SOLTAK AB (härefter 

SOLTAK) sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt enligt ägarens 

vilja samt om bolagens interna kontroll är tillräcklig. 

1.3. Avgränsning 

Granskningen innebär en översiktlig granskning av bolagets ändamålsenlighet, ekonomis 

tillfredställande skötsel och intern kontroll. Lekmannarevisionen granskar ej bolagets redo-

visning eller interna kontroll i redovisningsfrågor.  

1.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning utgörs av: 

 

 Aktiebolagslagen 

 Bolagsordning 

 Ägardirektiv 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Källförteckning fram-

går av bilaga.  
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2. Granskningsresultat 

2.1. SOLTAK:s uppdrag 

SOLTAK:s uppdrag regleras i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal, alla antagna av 

fullmäktige i ägarkommunerna. Ägarstrukturen i bolaget har ändrats under 2018. Från sju till 

fyra ägarkommuner: Kungälvs kommun, Stenungssunds kommun, Lilla Edets kommun samt 

Tjörns kommun.  

 

Bolagsordningen anger ramarna för bolagets verksamhet. Enligt bolagsordningen från de-

cember 2017 är föremålet för bolagets verksamhet att tillhandahålla ägarkommunerna stöd- 

och servicetjänster inom verksamhetsområdena löneadministration, ekonomiadministration 

IT-drift och support. Bolaget kan också tillhandahålla tjänster inom växeltelefoni, gemensam 

upphandling, fordonsförsörjning, juridik mm, samt specialistfunktioner inom samhällsplane-

ring och teknik.  

 

Av ägardirektivet framgår bland annat att styrelsen ansvarar för organisation och arbetsför-

delning dels inom styrelsen, dels mellan styrelsen och verkställande direktören. Verksamhet-

en ska bedrivas effektivt, säkert och med låg risk och god intern kontroll. SOLTAK:s styrelse 

ska förhålla sig till av ägarkommunerna beslutade anvisningar, riktlinjer och policies som 

berör bolagets verksamhet. Beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt ska föregås av ställningstagande av respektive ägarkommuns fullmäktige, exempelvis 

strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom 

nytt affärs- eller verksamhetsområde. Det finns ett antal dokument som styrelsen enligt ägar-

direktivet ska fastställa, däribland årlig budget, årlig strategi för verksamheten, affärs-

plan/verksamhetsplan, långsiktig investeringsplan, intern kontrollplan samt VD-instruktion. 

2.2. Styrning, uppföljning och intern kontroll 

2.2.1. Verksamhet 

Bolaget har upprättat en budget och verksamhetsplan för 2018 vilka antagits av styrelsen. Av 

verksamhetsplanen för 2018 framgår bland annat: 

 

 Vision för 2020 

 Värdegrund 

 Affärsidé 

 Strategi och förhållningsätt för att nå mål och visioner 

 Mål för bolaget som helhet men även specifika mätbara mål för de tre teamen inom 

ekonomi, lön och IT 

 

Målen har en koppling till bolagsordning och ägardirektivet, till exempel genom att de berör 

områden såsom god ekonomi för både SOLTAK och dess kunder (ägarkommunerna) samt 

effektivitet inom erbjudna tjänsteområden. 
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Under avsnittet i verksamhetsplanen som avser strategi och förhållningsätt beskrivs ett antal 

riktlinjer för att nå målen och vision 2020. Dessa förhållningssätt avser till exempel att bola-

get ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster, ha en hög transparens i kunddialogen samt att 

ägarkommunerna ska involveras i förändrings- och utvecklingsarbete. Därtill beskrivs på en 

övergripande nivå hur bolaget ska hantera styrningen utifrån att det finns flera ägarkommu-

ner samt hur bolaget ska se över verksamhetens kompetensbehov. 

Bolagets verksamhet följs löpande vid styrelsesammanträden samt genom tertialrapporter 

och årsredovisning. Inför årsbokslutet 2018 har en uppföljning av målen i verksamhetsplanen 

upprättats. Av intervju med styrelsens presidium och VD framgår att teamcheferna har i upp-

drag att verkställa målen, men att detta arbete skett på lite olika sätt enligt de intervjuade. 

Bolaget planerar att införa styrkort för att tydliggöra hur arbetet utifrån målen ska ske samt 

förenkla uppföljningen av målen.  

I tertialrapporter konstaterar bolaget bland annat att SOLTAK:s IT-leverans inte klarar att 

möta kundkommunernas ökande krav på ett tillfredställande sätt. Bolaget har konsultresurser 

i allt för stor omfattning, vilket bidragit till ett budgetöverdrag enligt tertialrapporten. Styrelsen 

fick vid sitt sammanträde i maj en beskrivning från IT-chef kring utmaningar i att möta kom-

munernas förväntningar. Vid sammanträdet i november presenterade IT-chef planerade åt-

gärder för att öka bolagets produktivitet och leveransförmåga inom IT-området. Mot bak-

grund av detta gav styrelsen VD i uppdrag att återkomma med kalkyler och kostnadsupp-

skattningar för genomförandet samt risk- och konsekvensanalys.  

Av tertialrapporter framgår också att löne- och ekonomisystem med tillhörande processer, 

rutiner och arbetsflöden fungerar stabilt och i huvudsak möter kundernas förväntningar på 

kvalitet, kompetens, process och säkerhet. 

Bolaget har enligt årsredovisningen haft en hög personalomsättning inom ekonomi- och löne-

teamen. Inom IT-teamet är personalomsättningen relativt låg, men behovet av nya kompe-

tenser ökar. De intervjuade påtalar att det finns en utmaning i att rekrytera lämpliga kompe-

tenser inom IT-området då konkurrensen är stor. Sjukfrånvaron har ökat under året (från 4,4 

% under 2017 till 6,7 % under 2018). Bolaget når således inte sina målsättningar avseende 

sjukfrånvaro och personalomsättning. 

Av årsredovisning framgår därtill väsentliga händelser under året, t.ex. att styrelsen fått be-

skrivning av arbete för anpassning utifrån GDPR, att ny teamchef för ekonomi har anställts 

och att en ny interims-VD har utsetts.  

2.2.2. Ekonomi 

Styrelsen får del av ekonomisk uppföljning genom tertialrapporter och årsbokslut samt lö-

pande vid varje styrelsesammanträde. Av protokoll framgår att styrelsen utifrån tertialrapport 

1 gav VD i uppdrag att genomföra specificerade åtgärder för att vända den ekonomiska ut-

vecklingen samt ta fram månatliga ekonomiska rapporter till styrelsen. Vid behandling av 

tertialrapport 2 i september fick VD i uppdrag att återkomma med en omarbetad tertialrap-

port. Denna behandlades vid styrelsens sammanträde i oktober.  
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Av 2017 års lekmannarevision framkom att bolaget utvecklat processen för uppdragsbeställ-

ningar, dvs beställningar som inte ingår i bolagets grunduppdrag. Processen hade enligt bo-

laget bidragit till att stärka den ekonomiska uppföljningen. De intervjuade påtalar att bolaget 

bedrivit ett omfattande arbete kring detta och att detta bidragit till att tydliggöra gentemot 

kunderna vad som ingår i grunduppdraget och vad som är tilläggstjänster.  

Styrelsen har under 2018 antagit ny instruktion för ekonomisk rapportering och upphand-

lingspolicy. VD fick i uppdrag att ta fram rutiner för direktupphandling vilka också upprättats.  

2.2.3. Intern kontroll 

Inför 2018 påbörjades ett arbete med att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys som 

grund för en internkontrollplan. Policy för intern kontroll och internkontrollplan är upprättade 

och har beslutats i styrelsen i november 20171. Upprättad internkontrollplan beskriver risker 

inom områdena ägarstyrning, kommunikation/information samt IT. Därtill beskrivs aktiviteter 

för att hantera riskerna och en uppföljning finns av dessa.  

2.2.4. Ägardialoger 

Enligt de intervjuade har SOLTAK ägardialoger två gånger per år. Under 2018 tillsattes ett 

ägarråd vilka styrelsens ordförande träffat för dialog. Därtill har ordförande fört dialoger med 

representanter från vissa av kommunstyrelserna samt kommuncheferna i ägarkommunerna.  

2.3. Åtgärder utifrån föregående års granskning 

Nedan är en sammanställning av de rekommendationer som lämnades till bolagen i sam-

band med lekmannarevisorernas granskning 2017 samt om åtgärder vidtagits: 

 

Rekommendation 2017 Status 

1. Säkerställa att arbetet med att definiera, av-

gränsa och prissätta tjänster fortgår så att det 

finns möjlighet att fakturera kundkommunerna 

utifrån den omfattning tjänster respektive kom-

mun köper.  

Pågår.  I 2017 års granskning konstaterades att 

detta fanns upprättat inom lön och ekonomi, men 

inte för IT. Ett arbete med att upprätta detta för 

IT har skett under året och förankring med kom-

munerna pågår enligt de intervjuade. 

2. Säkerställa att det de mest väsentliga proces-

serna kompletteras med rutinbeskrivningar2.  

Genomfört vad gäller ekonomiprocesser. Pågår 

kopplat till rekommendation 1. Enligt de intervju-

ade har ett omfattande arbete genomförts de 

senaste åren för att komplettera dokumenterade 

processer med rutinbeskrivningar. Fortsatt ar-

bete pågår med att uppdatera tjänstebeskriv-

ningar. 

                                                
1 Förslag på intern kontrollplan för 2018 var inkluderad i förslag till policy för intern ko 
2 Av 2016 och 2017 års granskning framgår att denna rekommendation åsyftade processer inom bola-
get i stort samt processer för de olika teamens arbete. Det fanns t.ex. behov av att formulera och pris-
sätta tjänster som bolaget tillhandahåller till sina kunder.  
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3. Säkerställa en tillräcklig intern kontroll, bland 

annat genom att genomföra en riskanalys och 

fastställa en intern kontrollplan i enlighet med 

ägardirektivet.  

Genomfört. En riskanalys och intern kontrollplan 

har upprättats och fastställts av styrelsen. Se 

mer under avsnitt 2.2. 

4. Säkerställa att styrdokument som enligt ägardi-

rektivet ska finnas fastställs, exempelvis långsik-

tig investeringsplan3. 

Pågått under 2018 men färdigställt inför 2019. Av 

intervju framgår att ett arbete med att upprätta 

investeringsplan pågår. De intervjuade påtalar 

att upprättande av investeringsplan förutsätter 

dialog med kommunerna. Under 2019 förväntas 

investeringsplanen färdigställas.  

                                                
3 Av 2017 år lekmannarevision framgår att det styrdokument som kvarstod att upprätta var investe-
ringsplan.  
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3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Utifrån granskningens syfte och frågeställningar är vår sammanfattande bedömning att SOL-

TAK i huvudsak har säkerställt styrning och uppföljning utifrån ägardirektiv och bolagsord-

ning, även om det finns vissa utvecklingsområden. Av granskningen framkommer att SOL-

TAK har utmaningar i att nå flera av sina målsättningar, till exempel inom kompetensförsörj-

ning och en effektiv IT-verksamhet. Av vad som framkommit i granskningen pågår dock ut-

vecklingsarbete inom dessa områden. Mot bakgrund av detta är det enligt vår mening särskilt 

viktigt att bolaget kontinuerligt och samlat följer upp verksamhetsplanen, för att på ett över-

skådligt sätt kunna följa hur bolaget arbetet utifrån sina målsättningar.  

Bolaget har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys som grund för sin internkontrollplan. 

Dessa har antagits av styrelsen.  

Granskningen visar att ett SOLTAK fortsatt arbetat med att vidta åtgärder utifrån föregående 

års granskningar. Mot bakgrund av att en rekommendation hanterats i början av 2019 kvar-

står enligt vår bedömning en rekommendation.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån årets granskning är att styrelsen för SOLTAK AB i 

allt väsentligt bedrivit verksamheten i enlighet med ändamålet och att verksamheten sköts på 

ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig.   

 

Utifrån granskningen har vissa förbättringsområden identifierats och vi rekommenderar VD 

och styrelse att: 

 Tillse att det fortsatt sker en kontinuerlig och samlad uppföljning av mål i verksam-

hetsplanen. 

 

Följande rekommendation kvarstår från föregående års granskning: 

 Säkerställa att arbetet med att definiera, avgränsa och prissätta tjänster fortgår så att 

det finns möjlighet att fakturera kundkommunerna utifrån den omfattning tjänster re-

spektive kommun köper.  

 

Göteborg 2019-03-01 

 

 

 

 

 

Mikaela Bengtsson   Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor  

Ernst & Young AB   Kvalitetssäkrare 

    Ernst & Young AB 
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4. Bilaga: Källförteckning 

 

Intervjuade funktioner 

 

 VD, Interims-VD och styrelsens presidium (2018-11-27) 

 

Dokumentförteckning 

 

 Ägardirektiv  

 Bolagsordning 

 Aktieägaravtal  

 Verksamhetsplan 2018 

 Intern kontrollplan 2018 med uppföljning  

 Förslag på policy för intern kontroll och styrning  

 Protokoll från styrelsemöten 2018 samt december 20174  

 Tertialrapport 1 och 2 för 2018   

                                                
4 Ej undertecknad version. 
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