
Protokoll          
                  Välfärdsutskottet

2021-06-02
 
Välfärdsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-02 
Tid: 08:30-16:00 
Plats: Skeppet/Teams 
 
Beslutande 
Linda-Maria Hermansson (C), ordförande 
Lisbeth Svensson (L), vice ordförande 
Melisa Nilsson (S) 
Agneta Pettersson Bell (ST) 
Nedzad Deumic (KD) §§50-54 
Maria Renfors (M) ersätter Nedzad Deumic (KD) §§55-60 
 
 
Ersättare 
Ida Melin (S) 
Himan Mojtahedi (S) § 50-del av 55 
Maria Renfors (M) §§50-54 
Daniel Söderström (M) 
Annika Åberg - Darell (V) 
 
 
Övriga närvarande 
Elisabeth Andreasson, sektorchef utbildning 
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst 
Sophie Nygren, sekreterare 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Niclas Brattefors, verksamhetschef § 51 
Maria Lorenzson, rektor § 51 
Marie Wrethander, verksamhetschef del av § 52 
Annika Sunesson, funktionschef del av § 52 
Pernilla Lundmark, enhetschef del av § 52 
Björn Wikman, utvecklingsledare § 53 
Carina Johansson-Strandberg, folkhälsoplanerare §54 
Pia Solefors, verksamhetschef §53-55 
Annelie Schön, verksamhetschef §56 
Roland Persson, enhetschef §57 
Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande § 50-57 
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Justeringsdag: 2021-06-03  
 
Justerare: Lisbeth Svensson  
   
 
 
 
 
Sophie Nygren Linda-Maria Hermansson (C) Lisbeth Svensson    
sekreterare ordförande justerare  
 
 
  
Protokollet är justerat digitalt och innehåller enbart digitala signaturer. 
    
 
 
Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på 
kommunens anslagstavla. 
 
Välfärdsutskottet 
 
Justeringsdatum: 2021-06-03  
Paragrafer: 50-60  
Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-03 
Datum då anslaget tas ned: 2021-06-25 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Sophie Nygren  
sekreterare 
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§ 54 Redovisning av resultat - Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken (LUPP) 

KS 2020/517  
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§ 60 Information från sektor socialtjänst 2021 KS 2020/1041  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

  
 
 
 
 
§ 50  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet fastställer föredragningslistan med den förändring att kommunalt 
aktivitetsansvar lyfts ut från ”Information från sektor utbildning 2021” och läggs som en egen 
paragraf. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

  
 
 
 
 
§ 51 Dnr: KS 2021/310 
 
Kommunalt aktivitetsansvar 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsutskottet får information av de åtgärder som under perioden oktober 2020 till juni 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse, Information från sektor utbildning, daterad 2021-05-21 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

  
 
 
 
 
§ 52 Dnr: KS 2020/1040 
 
Information från sektor utbildning 2021 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsutskottet får information om: 

 Återkoppling nuläge – utvecklingsuppdrag elever i behov av särskilt stöd 
 Kunskapsskola i centrum – Kopperskolan, Kristinedalskolan 
 Närvaro och hemmasittare 
 Covid-19 

 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse, Information från sektor utbildning, daterad 2021-05-21 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

  
 
 
 
 
§ 53 Dnr: KS 2020/757 
 
Slutrapport - Ungdomssituationen i Stenungsund 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Bjuda in Polisen till kommunstyrelsen i syfte att få deras bild kring otryggheten och en 
redovisning av insatser som de genomför i syfte att bidra till att hålla Stenungsund 
tryggt.  

2. Bjuda in Citycon till kommunstyrelsen i syfte att få deras bild kring otryggheten och 
en redovisning av insatser som de genomför i syfte att bidra till att hålla Stenungstorg 
tryggt.  

3. Undersöka vilka föreningar som inom ramen för IOP vill engagera sig i syfte att bidra 
till kommunens trygghet genom exempelvis trygghetsvandring.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 september 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på hur kommunen långsiktigt och förebyggande kan motverka den 
ungdomsproblematik som har upplevts de senaste åren.  
 
Förvaltning har nu utrett ungdomssituationen i Stenungsunds kommun. I rapporten beskrivs 
att det bland annat inte finns någon tydlig bild av att den upplevda tryggheten förändrats 
under senare år. Utifrån dialog med skolornas elevråd framkom att skolan i hög grad anses 
vara en trygg plats. Unga ser dock behovet av en bättre återkoppling och en större inkludering 
i trygghetsarbetet i kommunen.  
 
Under ärendets gång har bland annat vuxennärvaro ökat och en förändring av SSPF (Skola 
Socialtjänst Polis Fritid) pågår för att stärka gruppens operativa kraft. På längre sikt ser 
förvaltningen ett ökat behov av att nå unga tidigare, att stärka elevhälsans roll och fortsatt se 
över hur samverkansforum för unga organiseras på bästa sätt.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-19 
Slutrapport – Ungdomssituationen i Stenungsund 
Välfärdsutskottet 2020-12-09 § 95 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 § 312 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att välfärdsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att: 
 

1. Bjuda in Polisen till kommunstyrelsen i syfte att få deras bild kring otryggheten och en 
redovisning av insatser som de genomför i syfte att bidra till att hålla Stenungsund 
tryggt.  

2. Bjuda in Citycon till kommunstyrelsen i syfte att få deras bild kring otryggheten och 
en redovisning av insatser som de genomför i syfte att bidra till att hålla Stenungstorg 
tryggt.  

3. Undersöka vilka föreningar som inom ramen för IOP vill engagera sig i syfte att bidra 
till kommunens trygghet genom exempelvis trygghetsvandring.  

4. Utreda hur föräldrar till elever på gymnasiet kan engageras i syfte att bidra till 
kommunens trygghet.  

  
Melisa Nilsson (S): Avslag på Nedzad Deumics (KD) förslag. 
Agneta Pettersson Bell (ST): Bifall till punkt 1-3 på Nedzad Deumics (KD) förslag. 
Linda-Maria Hermansson (C): Bifall till Melisa Nilsson (S) avslagsförslag. 
Lisbeth Svensson (L): Bifall till Nedzad Deumics (KD) förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta att föreslå kommunstyrelsen noterar 
informationen och förklarar uppdraget slutfört och konstaterar att så sker. 

Ordförande frågar om välfärdsutskottet kan föreslå kommunstyrelsen att godkänna Nedzad 
Deumics (KD) tilläggsförslag punkt 1-3 och konstaterar att så sker.  
 
Sedan ställer ordförande tilläggsförslag punkt 4 mot avslag på den samma och konstaterar att 
välfärdsutskottet avslår Nedzad Deumics (KD) tilläggsförslag punkt 4. 

Omröstning begärs och genomförs på punkt 4. 
 
Omröstningsresultat punkt 4 på Nedzad Deumics (KD) tilläggsförslag 
Ja- röst för bifall till Nedzad Deumics (KD) tilläggsförslag. 
Nej-röst för avslag på Nedzad Deumics (KD) tilläggsförslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Lisbeth Svensson (L) och Nedzad Deumic (KD)  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

Följande ledamöter röstar nej: Linda-Maria Hermansson (C) Melisa Nilsson (S) och Agneta 
Pettersson Bell (ST) 
 
Med tre nej-röster mot två ja-röster beslutar välfärdsutskottet att avslå punkt 4 på Nedzad 
Deumics (KD) tilläggsförslag. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
Pia.solefors@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

  
 
 
 
 
§ 54 Dnr: KS 2020/517 
 
Redovisning av resultat -  Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
(LUPP) 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsutskottet får information om hur ungdomar i Stenungsund upplever sin vardag samt 
hur ungdomar ser sin hälsa och vad de tänker om framtiden. Underlag för redovisning är 
ungdomsenkäten som genomfördes hösten 2020 och som åk 8 elever i Stenungsund har 
besvarat. 

 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse, Information från sektor utbildning, daterad 2021-05-24 
Lupp 2020 Stenungsund - slutrapport  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

  
 
 
 
 
§ 55 Dnr: KS 2020/1040 
 
Fördjupad verksamhetsinformation Kultur och Fritid 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsutskottet får information om feriearbete och planering inför sommaren. 

Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse, Information från sektor utbildning, daterad 2021-05-21 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

  
 
 
 
 
§ 56 Dnr: KS 2020/275 
 
Uppföljande tillsyn av fristående förskolor 2021 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen om uppföljande tillsyn av fristående förskolor 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2019 och i januari 2020 genomförde förvaltningen tillsyn av kommunens 
samtliga fristående förskolor. Förskolorna blev godkända och helhetsbedömningen var en väl 
fungerande grundverksamhet. Det framkom dock att sex av förskolorna behövde skapa en 
ökad insikt om läroplanen (Lpfö 18). Under våren 2021 genomfördes en uppföljande tillsyn 
och samtliga förskolor bedöms ha åtgärdat synpunkten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-25 
Kommunstyrelsen 2020-06-15 § 238 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

  
 
 
 
 
§ 57 Dnr: KS 2021/310 
 
Uppföljning och prognos 2021 - sektor utbildning 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor utbildning tertial 1 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor utbildning redovisar per april en positiv budgetavvikelse om 6 208 tkr och 
prognostiserar ingen avvikelse från budget för 2021.  
 
Den primära orsaken till den positiva budgetavvikelsen är att personalkostnaderna inom 
verksamheterna inte är jämnt fördelade över året.  
 
Prognosen bygger, förutom att respektive verksamhet genomför beslutade effektiviseringar, 
på att intäkterna inom kultur och fritid, som påverkats starkt av covid-19, normaliseras efter 
sommaren.  
 
Regeringen har beslutat att tillskjuta en miljard till skolväsendet för att bidra till att säkerställa 
att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Stenungsunds 
kommun har erhållit 2 932 tkr som prioriterats till grundskola, gymnasium samt en mindre del 
till vuxenutbildning. Grundskolan använder medlen till att så få elever som möjligt ska 
tvingas välja introduktionsprogram på gymnasiet. Gymnasiet använder medlen till att så 
många elever som möjligt ska kunna ta examen och Kompetens och utveckling använder 
medlen för att tillsammans med gymnasiet arbeta med de elever som inte klarade sin examen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Bilaga uppföljning och prognos tertial 1 2021, sektor utbildning 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

  
 
 
 
 
§ 58 Dnr: KS 2021/221 
 
Uppföljning och prognos 2021 sektor socialtjänst 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor socialtjänst tertial 1. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor socialtjänst redovisar per april en positiv budgetavvikelse på 8 500 tkr och 
prognostiserar ett överskott om 14 400 tkr för 2021. Prognosen beror på de effektiviseringar 
som sektorn arbetat med under flera år. Sektorn har nu en rådighet över ekonomin och ser 
ständigt över nyttjandet av resurserna. De primära orsakerna till överskottet finns i 
personalkostnader och köp av verksamhet (köpt vård) samt statsbidrag. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Bilaga uppföljning och prognos tertial 1 2021 Sektor socialtjänst 
 

14



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

  
 
 
 
 
§ 59 Dnr: KS 2020/152 
 
Återrapportering uppdrag från strategiskt plan angående 
intraprenad 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan 2020 som beslutades av kommunfullmäktige den 13 juni 2019 fick 
förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på verksamheter som kan vara lämpliga 
för att bedrivas som intraprenad. I uppdraget har förvaltningen avgränsat sig till att utreda 
möjliga verksamhet inom särskilda boenden, vård och omsorg.  
 
Kommunfullmäktige gav förvaltningen uppdrag att undersöka hur intresset ser ut bland 
medarbetarna inom vård och omsorg att starta och driva en intraprenad inom Särskilt boende 
(SÄBO).  

På informationsträffen den 28 april deltog åtta intresserade medarbetare och representanterna 
från Tjörn. Fyra medarbetare har visat fortsatt intresse av att vara med och driva en 
intraprenad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-28 
Välfärdsutskottet 2021-01-20 
Kommunfullmäktige 2020-10-08 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Utredning Intraprenad Särskilda boenden Vård Omsorg - Sektor Socialtjänst 
 
Beslut skickas till 
Annelie.Svantesson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-06-02

  
 
 
 
 
§ 60 Dnr: KS 2020/1041 
 
Information från sektor socialtjänst 2021 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsutskottet får information om: 

 Händelse inom hemtjänst 
 Månadsrapport 
 Inför sommaren 
 Covid-19 
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