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Föredragningslista 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

Digital justering måndagen den 21 juni. 
 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Uppföljning och prognos 2021 - sektor 
utbildning 
Kl.09.05-09.10 
 
 
 
 

Svara på frågor 
Elisabeth 
Andreasson och 
Roland Persson 
5 min 
 

KS 2021/310  

4 Uppföljande tillsyn av fristående 
förskolor 2021 
Kl.09.10-09.15 
 
 
 
 

Svara på frågor 
Elisabeth 
Andreasson och 
Annelie Schön 
 

KS 2020/275  

5 Slutrapport - Ungdomssituationen i 
Stenungsund 
Kl.09.15-09.35 
 
 
 
 
 

Svara på frågor 
Björn Wikman, 
Elisabeth 
Andreasson och 
Rickard Persson 
 

KS 2020/757   

6 Uppföljning och prognos 2021 sektor 
socialtjänst 
Kl.09.35-09.40 
 
 

Svara på frågor 
Rickard Persson 
 

KS 2021/221  

7 Återrapportering uppdrag från 
strategiskt plan angående intraprenad 
Kl.09.40-09.55 
 
 

Svara på frågor 
Rickard Persson 
och Annelie 
Svantesson  
 

KS 2020/152  

3



Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2021-06-14
 
 

8 Uppföljning och prognos för sektor 
Samhällsbyggnad 2021 
Kl.09.55-10.00 
 
 

Svara på frågor 
Daniel Jerling 
 

KS 2021/506  

9 Uppföljning och prognos för 
avgiftsfinansierad verksamhet 2021 
Kl.10.00-10.05 
 
 

Svara på frågor 
Daniel Jerling 
 

KS 2021/507  

10 Detaljplan för verksamheter och tennis på 
Stenung 4:56 med flera, gamla SIF-
området 
Kl.10.05-10.10 
 
 

Svara på frågor 
Veronica 
Götzinger 
 

KS 2019/79  

11 Fortsatt arbete med detaljplan för CW 
Borgs väg 
Kl.10.10-10.30 
 
 

Svara på frågor 
Daniel Jerling  
 

KS 2018/332  

12 Målbild för centrala och södra Hallerna 
Kl.10.30-10.35 
 

Svara på frågor 
Anders 
Hulterström  
 
 

KS 2018/137 
 
 
 

 

13 Uppföljning och prognos sektor 
stödfunktioner 2021 
Kl.10.35-10.40 
 
 

Svara på frågor 
Marcus Starcke 
 

KS 2021/448  

14 Igångsättning av byggnation av Hallerna 
högstadium 
Kl.10.40-10.50 
 
 

Svara på frågor 
Helena Cessford 
 

KS 2021/419  

15 Uthyrning av ateljé 
Kl.10.50-10.55 
 
 
 

Svara på frågor 
Helena Cessford 
 

KS 2020/374 
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16 Försäljning av fastighet på Ramsön 
Kl.10.55-11.10 
 
 

Svara på frågor 
Björn Wikman 
 

KS 2019/599  

17 Revidering av inriktning på nytt 
hyresavtal med Bech Restaurang AB 
Kl.11.10-11.20 
 
 

Svara på frågor  
Marcus Starcke  

KS 2020/457  

18 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
bokslut 2020 
Kl.11.20-11.25 
 
 

Svara på frågor 
Erica Bjärsved 
 

KS 2021/296  

19 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen 
Kl.11.25-11.30 
 
 

 KS 2021/87  

20 Redovisning av delegationsbeslut 
Kl.11.30-11.35 
 
 

 KS 2021/81  

21 Redovisning av ordförandebeslut 
Kl.11.35-11.40 
 
 

 KS 2021/66  

22 Regional information 
• GR politiska styrgrupper 
• SOLTAK AB styrelse 
• Direktionen Södra Bohusläns 

räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 

Kl.11.40-12.00 
 
 

 KS 2021/91  

23 Information från kommundirektör 
Kl.12.00-12.10 

 KS 2021/90  

 

5



 

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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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/310
2021-05-17

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Uppföljning och prognos tertial 1 2021 - sektor utbildning 

 
Förslag till 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. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ständig dialog, anpassningar och kostnadskontroll säkerställer budgetföljsamhet.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/310
2021-05-17

Bilaga uppföljning och prognos tertial 1 2021, sektor utbildning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson  
Sektorchef   
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Uppföljning och prognos tertial 1 - 2020, Sektor utbildning 

   

   
Budget 

2021 
Budget 

april 
Utfall 
april 

Resultat 
april 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
% 

Sektorsövergripande 24 656 8 219 7 258 961 300 1,2% 
Förskola 149 175 49 725 48 747 978 1 200 0,8% 

Grundskola 308 150 102 717 100 041 2 674 1 100 0,4% 
Gymnasium 114 301 38 100 37 846 256 500 0,4% 

Kompetens och Utveckling 32 609 10 869 10 070 800 -800 -2,5% 
Särskola 24 918 8 306 7 945 361 0 0,0% 

Staben 55 682 18 560 17 942 618 -500 -0,9% 

Kultur och Fritid 76 187 25 395 25 836 -440 -1 800 -2,4% 

Totalt sektor Utbildning 785 678 261 891 255 685 6 208 0 0,0% 
 
 
Resultat och prognos för Sektor utbildning tertial 1 – 2021 
Sektor utbildning redovisar ett resultat om 6 208 tkr per april och prognostiserar ingen 
avvikelse från budget för 2021. Överskottet beror på att personalkostnaderna inom 
verksamheterna inte är jämnt fördelade över året. Prognosen bygger på att intäkterna inom 
kultur och fritid, som påverkats starkt av covid-19, normaliseras efter sommaren. Regeringen 
har beslutat att tillskjuta en miljard kronor till skolväsendet för att bidra till att säkerställa att 
alla barn och elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin. I Stenungsund har den så 
kallade skolmiljarden delats mellan gymnasium, grundskola och en mindre del till Kompetens 
och utveckling. Beloppet uppgick för Stenungsunds del till 2 932 tkr. I grundskolan används 
medlen för att så få elever som möjligt ska tvingas välja introduktionsprogram på gymnasiet. 
Inom gymnasiet används medlen för att så många elever som möjligt ska kunna ta examen 
och den sista delen som går till Kompetens och utveckling ska användas för att tillsammans 
med gymnasiet arbeta med de elever som inte klarade sin examen. 
 

Sektorsövergripande 
Det sektorövergripande ansvaret redovisar ett överskott om 961 tkr och prognosen pekar på 
ett överskott om 300 tkr för hela året. Överskottet är kopplat till att personalkostnaderna ligger 
under budgeterad nivå. Inför 2021 har budgeten för skolskjutsar förstärkts och kostnaden 
följer nu budget. Inom ramarna för skolskjutsen finns också en återbetalning från Västtrafik 
avseende skolskjuts 2020 som en engångsintäkt. Statsbidraget för maxtaxa och 
kvalitetssäkrande som under ett antal år inneburit ett underskott har flyttats till förskolan där 
en större budgetram gör att det blir lättare att hantera. 
 
Förskola 
Förskolan redovisar ett överskott om 978 tkr medan prognosen för 2020 är ett överskott om 
1 200 tkr. Förskolan har relativt många barn i verksamheten under våren vilket är grunden för 
överskottet. Till hösten krävs en anpassning av verksamheten utifrån lägre barnantal vilket är 
normalt för förskolan. Satsningen på att öka andelen behöriga förskollärare fortsätter som en 
del i att stärka kvaliteten i verksamheten. 
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Grundskola 
Grundskolan redovisar en positiv avvikelse om 2 674 tkr per april och prognostiserar ett över-
skott om 1 100 tkr för 2021. Det prognostiserade resultatet för året, per skolenhet är ojämnt 
med både positiva och negativa avvikelser. I budget 2021 finns tre miljoner kronor avsatta för 
att täcka budgetunderskott på Ucklumskolan och på Kristinedalskolans båda enheter. De av-
satta pengarna räcker inte för ändamålet även om Ucklumskolans avvikelse är mindre än för-
väntat. Stenungssunds kommun har i år åter fått statsbidrag för läxhjälp, ett statsbidrag som 
man gått miste om under två års tid. Den del av skolmiljarden som riktas mot grundskolan 
satsas bl.a. på en utökning av lovskola med syfte att stärka elever så att de kan gå till ett na-
tionellt program när de når gymnasienivå. 
 
Gymnasium 
Gymnasiet redovisar ett överskott om 256 tkr per april och prognosen för 2021 pekar på ett 
överskott om 500 tkr. Statsbidraget för utveckling av introduktionsprogrammen har utgått 
vilket innebär minskade intäkter för verksamheten. Antalet sålda platser ligger under 
budgeterad nivå vilket också påverkar intäkterna negativt. Samtidigt leder bättre fyllnadsgrad 
i klasserna på bl.a. introduktionsprogrammen i kombination med en flexibel användning av 
personalresursen till ökad kostnadseffektivitet vilket väger upp de lägre intäkterna. Gymnasiet 
får den största andelen av statsbidraget ”Skolmiljarden” och har satsat en del av intäkten på 
lovskola under påsklovet. Resultatet var gott och det var stor uppslutning bland eleverna. 
 
Kompetens och utveckling 
Kompetens och utveckling redovisar ett överskott om 800 tkr medan prognosen för 2021 
pekar på ett underskott om 800 tkr. Det prognostiserade underskottet kommer från enheten för 
nyanlända och beror på differensen mellan in- och uthyrning av bostäder till nyanlända. 
Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten håller sig inom sina respektive budgetar. 
Kompetens och utveckling har fått utökade medel i budget 2021 som en del i en permanent 
satsning med syftet att få fler personer i egen försörjning. Arbetet med satsningen befinner sig 
i en uppbyggnadsfas och flera olika aktiviteter kommer att starta under året i takt med att 
rekrytering sker. 
 

Särskola 
Grund- och gymnasiesärskolan redovisar ett överskott om 361 tkr per april. Verksamheten 
förväntas inte avvika från budgeten på helåret. Verksamheten är känslig för förändringar i 
elevunderlaget då enskilda elevers behov kan vara så omfattande att det får konsekvenser för 
hela budgeten. 
 
Staben 
Stabens resultat per april är 618 tkr och prognosen för 2021 är ett underskott om 500 tkr. 
Underskottet kommer från administrationen som är underfinansierad samtidigt som det 
mildras av överskott inom barn- och elevhälsan. Enheten för flerspråkighet prognostiserar ett 
mindre överskott på Välkomsten. 
 
Kultur och fritid 
Kultur och fritid redovisar ett underskott om 440 tkr per april och prognostiserar ett 
underskott om 1 800 tkr för 2021. Den främsta anledningen till underskottet är uteblivna 
intäkter inom både idrott och anläggning och på Kulturhuset Fregatten. I båda fallen beroende 
på covid-19. Även hamnen prognostiserar underskott beroende kostnader över budget och en 
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extern genomlysning av verksamheten pågår. Kultur och fritid är den verksamhet inom sektor 
utbildning som drabbats hårdast av både restriktioner och intäktsbortfall utifrån covid-19. 
Prognosen för verksamhetens bygger på att intäkterna är tillbaka på en normal nivå efter 
sommaren. Kultur och fritid har fått extra satsningar i budget 2021 avseende 
hamnverksamheten och fritidsverksamheten. Arbetet med satsningarna pågår och förväntas 
vara slutfört innan sommaren. 
 
Investeringar 
Löpande investeringar kommer att ske inom sektor utbildning i enlighet med 
investeringsbudget. Flertalet investeringar kommer att ske under sommaren och hösten. Ingen 
avvikelse från investeringsbudgeten prognostiseras för 2021. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Sektor utbildning prognostiserar ingen avvikelse från budget för 2021. Prognosen bygger på 
att intäkterna inom Kultur och Fritid är tillbaka på en normal nivå till hösten. Även 
etableringsschablonen utgör en osäkerhet i finansieringen och nivån är avhängig hur 
mottagandet av flyktingar ser ut under året. Inom skolverksamheterna måste hänsyn tas till att 
förutsättningarna för verksamheten till stor del förändras läsårsvis medan de budgetmässiga 
förutsättningarna (utöver volymförändringar) förändras utifrån kalenderåret. Stor kraft läggs 
därför under våren på att planera anpassa organisationerna utifrån höstens förutsättningar och 
den planeringen måste också sträcka sig in i nästa kalenderår. Sektorn arbetar aktivt med de 
ekonomiska frågorna på alla nivåer i organisationen. Pedagogisk ekonomistyrning innebär att 
varje möte är ett lärande och syftar till att skapa en hög medvetenhet om hur de ekonomiska 
förutsättningarna ser ut och hur de förändras. Det handlar också om att skapa en förståelse för 
vad som är kostnadsdrivande i verksamheten och sprida den förståelsen brett bland chefer och 
medarbetare. 
Stenungsund 2021-05-17 
Roland Persson 
Ekonom 
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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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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/275
2021-03-18

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Uppföljande tillsyn av fristående förskolor 2021 

 
Förslag till 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. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Stenungsunds kommun ansvarar enligt skollagen för tillsyn av fristående förskolor vars 
huvudman kommunstyrelsen godkänt. Under hösten 2019 och i januari 2020 genomförde 
förvaltningen därför tillsyn på kommunens samtliga fristående förskolor. Förskolorna blev 
godkända och helhetsbedömningen var en väl fungerande grundverksamhet. Rektor, personal 
och vårdnadshavare gav en samstämmig bild av att förskolorna erbjuder alla barn trygg 
omsorg och att förskolorna har materiella resurser med fungerande yttre och inre miljö. Det 
framkom dock under tillsynen att sex av förskolorna behövde skapa en ökad insikt om 
läroplanen (Lpfö 18). Synpunkten motiverades av att det i läroplanen framhävs, att det i 
utbildningen ingår undervisning. Undervisningen innebär att stimulera och utmana barnen 
med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos 
barnen.  
 
Uppföljande tillsyn  
I tillsynsprocessen är uppföljningen en viktig del. Huvudmannen har möjlighet att utveckla 
verksamheten och den ger tillsynsmyndigheten möjlighet att säkerställa att huvudmannen 
tagit till sig de synpunkter och åtgärdsförslag som framförts vid tillsynen.  
Med det som utgångspunkt genomförde förvaltningen under våren 2021 uppföljande tillsyn av 
tillsynen från 2019/2020.  
Huvudmännen fick i dialogform tillfälle att reflektera över hur arbetet med förvaltningens 
förslag till åtgärder framskridit. Till exempel om all personal getts möjlighet att tillsammans 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/275
2021-03-18

kontinuerligt reflektera och diskutera läroplanens formuleringar och mål samt om insatserna 
analyserats och följts upp av rektor.  
 
I dialogen fick huvudmännen ge exempel på konkreta åtgärder som vidtagits för att utveckla 
verksamheten/undervisningen, till exempel arbetet med de målstyrda processerna, uppföljning 
och analys av arbetet och rektors stöd i arbetet med implementeringen. Frågor ställdes också 
om personalens möjlighet att reflektera över begreppen utbildning och undervisning samt om 
arbetet med det kollegiala lärandet. 
 
I dialogsamtalen framkom följande: 
   

 Samtliga förskolor har tagit del av skolverkets utbildningsmaterial för 
kompetensutveckling som till exempel diskussionsunderlag och webbaserade 
utbildningar - kopplat till implementering av förskolans läroplan Lpfö 18. 

 
 Samtliga förskolor har avsatt tid på ex. arbetsplatsträffar, tvärprofessionella grupper 

eller arbetslagsmöten för kollegialt lärande för att gemensamt diskutera och reflektera 
kring förskolans läroplan, begreppen undervisning och utbildning och förskollärarens 
specifika uppdrag.  

 
 Undervisning och arbete dokumenteras enligt läroplanen och rektor följer 

kontinuerligt upp och ger feedback på såväl arbetsplatsträffar som i enskilda samtal.  
 

 Rektor har avsatt tid för det kollegiala lärandet med fokus förskolans läroplan och det 
systematiska kvalitetsarbetet. I det systematiska kvalitetsarbetet arbetar förskolan med 
både kort- och långsiktiga mål. Det systematiska kvalitetsarbetet framhävs dessutom 
som en central del för reflektion av förskolans läroplan. 

 
Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningen att samtliga sex förskolor bedöms ha åtgärdat 
synpunkten.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genomförande av uppföljande tillsyn medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Likvärdighet ska råda mellan kommunala- och fristående förskolor. Genom tillsynen 
säkerställs likvärdigheten. Vid tillsynen granskas olika utvalda områden. Dokumentation, 
besök, intervjuer och enkäter ska tillsammans ge en bra bild av förskolornas arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-25 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/275
2021-03-18

Kommunstyrelsen 2020-06-15 § 238 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Annelie Schön 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-15

  
 
 
 
 
§ 238 Dnr: KS 2020/275 
 
Tillsyn av fristående förskolor 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om tillsynen av de fristående förskolorna i 
Stenungsunds kommun 2019.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2019 och i januari 2020 har Stenungsunds kommun genomfört tillsyn på 
samtliga åtta fristående förskolor. De fristående förskolorna är Förskolan Blå 
Musslan/Medborgarskolan Region Väst, Förskolan Finger-Borgen, Förskolan Lustgården 
ekonomisk förening, Tallbackens Förskola AB, Förskolan Orion AB, Stenungsunds 
Montessoriförskola Sjöstjärnan, Skogsbackens förskola och Förskolan Vilda Tilda. 
 
Helhetsbedömningen är att samtliga förskolor har en väl fungerande grundverksamhet. 
Rektor, personal och vårdnadshavare ger en samstämmig bild att förskolorna erbjuder alla 
barn trygg omsorg. Förskolan har materiella resurser med fungerande yttre och inre miljö. 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-06-03 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Tillsynsrapporter: Förskolan Vilda Tilda, Förskolan Lustgården, Stenungsunds 
Montessoriförskola, Skogsbackens förskola, Förskolan Orion, Tallbackens förskola, 
Förskolan Blå Musslan, Förskolan Finger-Borgen.  
 
Beslut skickas till 
Elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
Catarina.jonsson@stenungsund.se 
Karin.mckee@stenungsund.se 
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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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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/757
2021-04-19

 
Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Slutrapport - Ungdomssituationen i Stenungsund 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

 
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.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 september 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. 
 
De frågeställningar som kommunstyrelsen önskar ha besvarat är bland annat: 

- Vilka samarbeten finns? 
- Redogörelse av vilka åtgärder som vidtas i dag och kan vidtas på kort sikt. 
- Hur kan nuvarande resurser omfördelas så de finns tillgängliga på en större del av 

dygnet och veckan? 
- Hur är den upplevda tryggheten i kommunen? 
- Hur kan samarbetet med civilsamhället utvecklas? 
- Ungdomarnas perspektiv tas med i arbetet. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/757
2021-04-19

- Åtgärder som kan vidtas på kort sikt ska prioriteras först, medan det långsiktiga, 
viktiga, förebyggande arbetet pågår? 

   
Den 9 december 2020 delredovisades rapporten Ungdomssituationen i Stenungsund i 
välfärdsutskottet. Beslut togs då att komplettera rapporten med bland annat ungdomars 
perspektiv genom intervjuer med elevråden och förvaltningens bedömning av behovet av 
fältassistenter. Förvaltningen har utifrån de frågeställningar kommunstyrelsen framfört 
sammanställt en rapport kompletterat med Välfärdsutskottet tillägg.  
 
Rapporten i korthet 
I rapporten beskrivs att det sammanfattningsvis inte finns någon tydlig bild av att den 
upplevda tryggheten förändrats under senare år. Det är samtidigt svårt att få en exakt bild över 
hur narkotikabruket bland kommunens ungas ser ut. Vad som dock kan sägas är att många på 
högstadiet aktivt väljer bort narkotika, även om de erbjudits eller har kännedom om var man 
kan köpa eller få detta.  
 
Utifrån dialog med skolornas elevråd framkom behovet av en arena att träffa folkvalda, kravet 
på bättre återkoppling och en större inkludering i trygghetsarbetet i kommunen. Vad gäller 
fältassistenter bedömer förvaltningen att formen fältassistent inte möter de utmaningar 
kommunen står inför idag. Förvaltningen har istället prioriterat att fritidsledare, så kallad 
ungdomskonsulenter, omprioriterats att arbeta nära unga i skolorna. Detta utifrån att unga 
idag blir allt svårare att nå men där skolan är en plats där det är lätt att nå dem. I det arbetet 
ingår också ett närmare samarbete med skolornas och fritidsverksamhetens personal.  
Med samma resonemang anser förvaltningen idag att omfördelning av resurser till kvälls- och 
helgtider inte bör göras då förvaltningen bedömer detta som mindre effektivt än nuvarande 
arbete med unga. Samtidigt ska det påpekas att kommunens arbete ständigt behöver anpassas 
utifrån kommunens ungas behov. Förvaltningens bedömning idag är dock att resurserna inte 
bör flyttas till kvälls- och helgtider utan används mest effektivt under skol- och dagtid med 
riktade insatser.  
 
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 och att stärka elevhälsans roll. Därtill ser 
förvaltningen en potential inom samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap och att en 
översyn av nuvarande samverkansformer inom och utom förvaltningen kan vara nödvändig. 

Slutrapporten kan ses som en förstudie eller komplement till den större ungdomsenkäten 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) som kommer att redovisas 2021. Enkäten 
undersöker ungas syn på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till 
arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/757
2021-04-19

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att förslag kan hanteras inom ram 
 
Barnkonsekvensanalys 
Rapporten beskriver i korthet de insatser kommunen ansvarar för och arbetar med för att unga 
i Stenungsund som riskerar eller har hamnat fel i livet ska komma rätt. En upplevd känsla av 
trygghet, säkra bostadsområden, fungerande skolgång och välriktade insatser från kommunens 
socialtjänst är alla viktiga beståndsdelar i att förebygga och hjälpa unga i kommunen. 
Rapportens långsiktiga åtgärder är de förvaltningen anser kan ha en positiv påverkan på barn i 
kommunen. Förvaltningen bedömer att de alla i olika grad, beroende på exempelvis 
implementering och budgetering kan ha en positiv effekt för barn och ungas liv. Vad som 
kompletteras i rapporten är upplevelsen av trygghet och hur kommunen kan förbättra ungas 
inflytande på kommunens trygghetsarbete. Dessutom lyfts frågan om inflytande och vikten av 
att alla skolor arbetar mer systematiskt med återkoppling till eleverna. Slutligen är det i 
slutrapport kompletterat med vikten av en meningsfull fritid som är en av flera förutsättningar 
för att ha ett bra liv som i sin tur avspeglas i att klara av sin skolgång.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-19 
Slutrapport – Ungdomssituationen i Stenungsund 
Välfärdsutskottet 2020-12-09 § 95 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 § 312 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning och sektor socialtjänst 
 
 
Elisabeth Andreasson Rickard Persson 
Sektorchef Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
Pia.solefors@stenungsund.se 
 

22
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Björn Wikman 
 
 
Slutrapport - Ungdomssituationen i Stenungsund 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 september 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.  

Kommunstyrelsen menade att det är många aspekter som spelar in när människor upplever att 
platser blir till tillhåll där ordningen störs. Frånvaron av vuxna lyfts ofta in som en viktig 
orsak. Det finns en oro för att droganvändandet bland i synnerhet våra unga ökar. Det blir en 
negativ spiral när ungdomar och unga vuxna stör ordningen och äldre tycker det blir 
obehagligt att vistas på samma platser. 

De frågeställningar som kommunstyrelsen önskar ha besvarat är bland annat: 
  

- Vilka samarbeten finns? 
- Redogörelse av vilka åtgärder som vidtas i dag och kan vidtas på kort sikt. 
- Hur kan nuvarande resurser omfördelas så de finns tillgängliga på en större del av 

dygnet och veckan? 
- Hur är den upplevda tryggheten i kommunen? 
- Hur kan samarbetet med civilsamhället utvecklas? 
- Ungdomarnas perspektiv tas med i arbetet. 
- Åtgärder som kan vidtas på kort sikt ska prioriteras först, medan det långsiktiga, 

viktiga, förebyggande arbetet pågår? 
 
Den 9 december 2020 delredovisades rapporten i Välfärdsutskottet. Välfärdsutskottet 
beslutade då att rapporten inför slutredovisning ska kompletteras med ungdomars perspektiv. 
Detta genom kontakt med elevråd på högstadier och gymnasiet, i enlighet med beslut i 
kommunstyrelsen. Med anledning av beredningen Barn och ungdomars uppdrag kring 
fältassistenter och det flertal skrivelser som inkommit om fältassistenter beslutade 
Välfärdsutskottet också att detta borde ingå i rapporten. Rapporten skulle enligt beslutet 
innehålla förvaltningens bedömning av behovet av fältassistenter samt eventuella andra 
långsiktigt förebyggande åtgärder. Välfärdsutskottet beslutade att slutrapporten också skulle 
innehålla förslag på omfördelning av nuvarande resurser till kvälls- och helgtider, i enlighet 
med beslut i kommunstyrelsen. 
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Säkerhet och trygghet 

Frågor som rör säkerhet och trygghet har blivit allt mer aktuella i Sverige under senare år och 
trots att många kommuner, företag och andra aktörer har frågorna högt upp på dagordningen 
är det emellertid få som definierat och avgränsat begreppen. Det är också svårt att fastställa 
vad som egentligen påverkar säkerheten och tryggheten i exempelvis en kommun utifrån att 
det är komplext och att många faktorer har en påverkan. I denna rapport definieras säkerhet 
som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan trygghet är 
individens upplevelse av säkerheten/risken. 

Rapportens utgångspunkt 

En detaljerad beskrivning av det som sker och har skett på Stenungstorg är svår då detta 
baseras på ett fåtal individer och kan vara problematisk att redovisa ur ett 
integritetsperspektiv. Därtill är det inte heller en olaglig aktivitet i sig att exempelvis 
uppehålla sig vid ett torg även om detta kan skapa en känsla av otrygghet. Rapporten 
fokuserar därför på hur den generella upplevda tryggheten är i kommunen och hur 
droganvändning i kommunen bland unga ser ut generellt. Ytterligare beskrivs kommunens 
nuvarande arbete gällande förebyggandearbete, redogörelse av vilka åtgärder som vidtas i dag 
och kan vidtas på kort sikt samt förslag på långsiktiga åtgärder med fokus på trygghet och 
förebyggande arbete. Efter Välfärdsutskottets beslut den 9 december har slutrapporten 
kompletterats med elevrådens perspektiv på trygghet, inflytande och aktiviteter på fritiden. 
Därtill har förvaltningens bedömning av behovet av fältassistenter lagts till samt behovet av 
omfördelning av nuvarande resurser till kvälls- och helgtider. 

Slutrapporten kan ses som en förstudie eller komplement till den större ungdomsenkäten 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) som kommer att redovisas 2021. Enkäten 
undersöker ungas syn på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till 
arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid. 

Innehåll 
Lägesbild - Hur är den upplevda tryggheten och otryggheten i kommunen? .....................................3 

Lägesbild – droganvändning i kommunen bland unga ........................................................................5 

Kommunens arbete .................................................................................................................................6 

Redogörelse av vilka åtgärder som vidtas i dag och kan vidtas på kort sikt. .....................................10 

Långsiktigt förebyggande åtgärder ....................................................................................................11 

Ungdomars perspektiv (kompletterat efter Välfärdsutskottets beslut den 9 december 2020) ........12 

Fältassistenter ersätts av ungdomskonsulenter (kompletterat efter Välfärdsutskottets beslut den 9 
december 2020) ................................................................................................................................14 
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Lägesbild - Hur är den upplevda tryggheten och otryggheten i kommunen? 

Generellt finns en majoritet som upplever en trygghet i kommunen. 65 procent uppger idag att 
de känner sig mer trygga än otrygga i sitt närområde och 63 procent upplever mer trygghet än 
otrygghet på väg från och till arbetet1. Motsvarande siffra vad gäller upplevd otrygghet är 
därmed cirka 35 procent varav 6 till 7 procent inte alls upplever trygghet. Detta kan utläsas 
från kommunens trygghetsundersökning som genomfördes under hösten 2020, som är 
underlag för medborgarlöftet 2021. I samma undersökning svarar de som upplever otrygghet 
att ungdomsgäng är den faktor som mest bidrar till otrygghet. Andra orsaker som bidrar till 
otrygghet är buskörningar, kriminalitet generellt, narkotika samt mörka gator och gångvägar. I 
trygghetsundersökningen är det tydligt att upplevelsen av otrygghet är under kvällar och 
nätter.  
 
Sett till BRÅ:s trygghetsundersökning2 finns en ökning gällande oro för brottslighet mellan 
2019 (45 %) och 2020 (50 %) samtidigt som otryggheten vid utevistelse sent på kvällen i det 
egna bostadsområdet är oförändrad (19 %), att notera är skillnad mellan könen, 13 för män 
respektive 25 procent för kvinnor.   
 
I skolmiljön finns en starkare upplevd trygghet då 95 procent3 av skolungdomarna upplever 
en trygghet i skolan.  Under hösten 2020 har ungdomsundersökningen Lupp genomförts i 
Stenungsunds kommun. Genom undersökningen får kommunen en bredare förståelse kring 
ungdomars åsikter, erfarenheter och tankar om framtiden som rör allt från skola, fritid och 
inflytande till trygghet, hälsa och arbete. Detta kan ytterligare förtydliga bilden kring hur unga 
idag upplever tryggheten i kommunen. Luppen redovisas under 2021.  
 
Sammanfattningsvis finns ingen tydlig bild att den upplevda tryggheten förändrats under 
senare år i någon högre grad, vad som dock kan vara fallet är oron på specifika platser kan 
ökat, vilket undersökningarna inte kan fastställa eller avvisa.  
 

 
1 Baserat på svarsalternativ 4–6 i kommunens trygghetsundersökning 
2 Lokalpolisområde Södra Fyrbodal (Stenungsund, Tjörn, Orust) 
3 Drogvaneundersökning Årskurs 7–9, 20 aug- 30 sept 2020 
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Kommunens trygghetsundersökning, 15 sept-31 okt, 1597 svarande 
 

Kommunens trygghetsundersökning, 15 sept-31 okt, 1597 svarande 

 

 
Resultat avser de som upplever oro i stor utsträckning.  BRÅ:s nationella trygghetsundersökning 2017–2020. Lokalpolisområde Södra Fyrbodal 789 svarande 
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Resultat avser de som upplever att de är mycket/ganska otrygga. BRÅ:s nationella trygghetsundersökning 2017–2020. Lokalpolisområde Södra Fyrbodal.  789 
svarande 2020 
 

 
Lägesbild – droganvändning i kommunen bland unga 
 
I kommunens drogvaneundersökning4 från oktober 2020 anger tre procent att de någon gång 
använt narkotika. Med narkotika avses till exempel hasch, marijuana, amfetamin, ecstacy, 
LSD, kokain, heroin, GHB och Spice. I samma mätning går dock att utläsa att 14 procent 
blivit erbjudna narkotika och 28 procent uppger att de tror eller vet säkert att de vet någon 
person som skulle kunna ge eller sälja narkotika. I jämförelse med 2018 och 2019 har bruket 
av narkotika minskat i kommunen. I jämförelse nationellt och regionalt med mätningar från 
2018 och 2019 är andelen lägre i Stenungsunds kommun som någon gång använt narkotika. 
 
Att notera är att drogvaneundersökningar kan vara ett osäkert sätt att kartlägga hur 
problembilden ser ut då undersökningar likt denna inte alltid besvaras av de som brukar 
narkotika och frågan är hur stort mörkertalet är. Vad gäller gymnasiet är svarsfrekvensen för 
låg för att användas som underlag. Tendensen är dock att andelen som någon gång använt 
narkotika är högre på gymnasiet i jämförelse med högstadiet. Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysnings (CAN) nationella undersökning pekar på en dubblering av antalet 
elever som någon gång använt narkotika i gymnasiet i jämförelse med högstadiet.   
 
Sammanfattningsvis är det svårt att få en exakt bild över narkotikabruket bland kommunens 
unga. Vad som dock kan sägas är att många på högstadiet aktivt väljer bort narkotika, även 
om de erbjudits eller har kännedom om var man kan köpa eller få detta.  
 
 

 
4 Årskurs 7–9, 20 aug- 30 sept 2020 
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Kommunens arbete 
Kommunen är ej ansvarig myndighet för att utreda brott. Ansvaret för detta ligger hos 
Polismyndigheten. Polismyndigheten ska emellertid tillsammans med övriga myndigheter 
inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att 
minska brottsligheten och öka människors trygghet.  
 
Kommunens roll i detta handlar om att arbeta med sina kärnuppdrag med ett fokus på de 
riskfaktorer som finns. Riskfaktorer för att unga personer hamnar i kriminalitet är exempelvis 
bristande skolgång eller en svår familjesituation vilket är områden där kommunen har både 
kompetens och ansvar att arbeta förebyggande. Trygghetstärkande insatser inkluderar bland 
annat att skapa välfungerande skolor för alla, effektiva insatser inom socialtjänsten och att 
utforma den geografiska ytan för att stärka känslan av trygghet i kommunen. 
 
I december 2020 undertecknade kommunen tillsammans med Orust och Tjörns kommun samt 
Polismyndigheten ett medborgarlöfte. Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde 
Södra Fyrbodal och de tre kommunerna under 2021. Detta är en långsiktig satsning att 
tillsammans öka samarbetet mellan polisen och kommunernas skolor och socialtjänst kring 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Det gemensamma målet är att öka den 
upplevda tryggheten för kommunernas invånare samt minska brottsligheten med fokus på 
ungdomar liksom att stoppa nyrekryteringen av unga in i den kriminella världen. 
Trygghetsundersökningen som redovisats tidigare är ett underlag för det medborgarlöfte som 
har tagits fram för 2021.  
 
Föräldrarollen – en grundläggande del i att stärka ungas utveckling  

Ett av de viktigaste fokusområdena för att exempelvis minska ungdomskriminalitet och stärka 
måluppfyllelsen i skolan är att stärka föräldrarna och deras föräldraskap som trygga vuxna. 
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Kommunen har flertalet insatser för att möta och stärka föräldrar som upplever svårigheter att 
klara av sin föräldraroll. Exempel på detta är föräldrarådgivningen som är ett generellt stöd 
som erbjuds alla föräldrar som har barn mellan 0–18 år. Till föräldrarådgivningen kan man 
ringa och rådgöra eller boka en tid för att samtala om sitt föräldraskap. Ett annat exempel är 
kommunens ungdoms- eller familjebehandlare som dock kräver biståndsbeslut. Hit kan en 
ungdom och dennes föräldrar som önskar stöd och hjälp, vända sig. Ungdoms- eller 
familjebehandlare arbetar genom samtal och har en bred kunskap om hur man kan förändra 
kommunikation och förhållningssätt i familjer. 

Kontaktytor där kommunen möter alla föräldrar är också viktiga, bland annat att nyttja 
föräldramöten i skolan som plattform för att bygga en relation till föräldrarna och skapa 
förtroende mellan det offentliga och föräldrarna. Samtidigt är det ibland en utmaning att nå de 
föräldrar som har störst behov av dessa möten. Det ska dock understrykas att 
föräldrastärkande åtgärder mot alla föräldrar, även för de som inte upplever en problematik, är 
en av preventionsarbetets grundpelare då en kunskapshöjning i den generella föräldragruppen 
ger effekt på hela gruppen, exempelvis gällande gränssättande. Samverkan med barnhälsovård 
som har ett hälsofrämjande uppdrag vad gäller föräldraskapsstöd är också en del i detta.  

När föräldrar inte klarar sitt ansvar behöver insatser riktas direkt mot den unge. Exempel på 
detta är Ungdomsmottagningen som ungdomar i åldrarna 13–24 år kan vända sig till. På 
ungdomsmottagningen, som är en väl inarbetad verksamhet, finns det tillgång till 
barnmorskor, läkare och kuratorer med psykoterapiutbildning som kan ge ett professionellt 
samtalsstöd till ungdomar. Till ungdomsmottagningen kan ungdomar vända sig utan att 
föräldrar behöver ge sitt samtycke. Regionen är sedan 1 juni 2019 huvudman för 
Ungdomsmottagningen och kommunen är delfinansiär. 

Samarbeten inom kommunen och externt med andra myndigheter 
Utifrån den organisering som finns inom kommunen och i kontakt med andra myndigheter 
finns behov av samverkan i arbetet av mer komplex natur. Grundläggande för god samverkan 
mellan kommunen och andra aktörer liksom internt mellan olika verksamheter inom 
kommunen är att skapa en gemensam problembild mellan de olika aktörerna. Det kan också 
innebära gemensamma insatser utifrån olika professioner riktade mot en individ, just utifrån 
en komplex problembild hos den unga.  
 
För att systematisera denna samordning och samverkan finns flertalet etablerade 
samverkansforum idag. Nedan följer de viktigaste av dessa. 
 

 ”Måndagsgruppen” 
Under sommaren 2020 startade en grupp som träffas varje måndag för att stämma av det 
aktuella läget gällande händelser i kommunen, bland annat med fokus på händelser kopplade 
till ungdomarna i kommunen. Utifrån det goda utfallet har beslut fattats att fortsätta dessa 
avstämningsmöten för att hålla viktiga aktörer informerade om den senaste 
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händelseutvecklingen. På dessa möten medverkar representanter från kultur & fritid, skolan, 
socialtjänst, CityCon, Polis och kommunledningen.  
 

 SSPF 
SSPF är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis samt kultur och fritid med syfte 
att upptäcka och hjälpa unga med problem. Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och 
andra samverkansaktörer arbetar SSPF för att bidra till en positiv utveckling för en ungdom 
som har hamnat snett. Unga kan bli aktuella för SSPF efter kriminella handlingar, skolk, bruk 
av alkohol eller droger samt om ungdomen rör sig i olämpliga miljöer och umgängen eller att 
ungdomen utsätter sig för andra risker. Samtycke för att kunna dela information är en mycket 
viktig del i SSPF:s arbete.   
 

 Samverkan för barns och ungas hälsa (tidigare Västbus) 
Samverkan för barns och ungas hälsa är en överenskommelse mellan kommunen och regionen 
om samverkan för barn och unga 0 - 20 år med psykisk, psykiatrisk och social problematik. 
Problembilden varierar i målgruppen och därmed också behovet av olika typer av insatser. 
Sedan 2019 har Stenungsunds kommun intensifierat samverkan kring målgruppen. Barn- och 
elevhälsan har tillsammans med individ- och familjeomsorg, skapat en gemensam 
organisation för denna samverkan. Den nya modellen syftar till att gemensamt 
behovsinventera och samordna stöd eller insatser från de professionella aktörerna 
(socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård) tillsammans med barnet och det privata nätverket. 
Förvaltningen har noterat att barn och ungdomar samt deras familjer ofta får vänta länge på att 
erhålla utredningar, vård- och behandling vid psykisk ohälsa.  
 

 SKIFO 
SKIFO är ett samarbete mellan skolan och individ- och familjeomsorgen i Stenungsunds 
kommun. SKIFO arbetar med barn och ungdomar som har svårigheter med skolgången. Barn 
och ungdomar som anses vara i behov av en insats i form av SKIFO initieras via skola eller 
socialtjänst. För att ett barn/ungdom ska beviljas en SKIFO-insats ska hen vara i behov av 
stöd både i skolan, på fritiden och i familjen. SKIFO är en unik samarbetsform i Stenungsund 
men liknande samarbetsformer finns i andra kommuner 
 

 SIMBA5 
SIMBA är en samverkansorganisation för hälsa och den nära vården i Stenungsund, Ale, 
Kungälv och Tjörn. Närvårdssamverkan är till för unga som har behov av samordnade och 
samtidiga vårdåtgärder och insatser från både kommun och region. Målgruppen i de lokala 
SIMBA-teamen är barn och unga mellan 6 - 18 år med lindrig psykisk ohälsa, och deras 
familjer. I SIMBA-teamet ingår representanter från Barn- och elevhälsan inom sektor 
Utbildning, Individ- och familjeomsorgen inom sektor Socialtjänst samt representant från 
första linjens hälso- och sjukvård (Närhälsan). Närvårdssamverkan kännetecknas av 
helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Vården och 

 
5 Samverkan i mellersta Bohuslän Ale 
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insatserna ska av den enskilde upplevas som sömlös. Insats kan initieras av alla medverkande 
verksamheter.  
   

 Nätverksmöten/samverkansmöten (tidigare Västbas) 
Nätverksmöten/samverkansmöten är en nätverksmodell som används i Stenungsunds 
kommun för samordnade tidiga insatser. Ibland kan det bli svårt i det vardagliga livet och 
barn och deras familj kan behöva stöd på olika sätt. Nätverksmöten/samverkansmöten 
samarbetar vid behov även med andra aktörer som ideella organisationer och föreningar. 
Exempel på detta kan vara ledare från till Pelikanen, scoutledare eller ledare inom någon 
idrottsförening som kan bjudas in på initiativ av individen eller vårdnadshavare. Insats 
generellt kan initieras av alla medverkande verksamheter.  
 

 Pelikanen 
Pelikanen är en del av Svenska kyrkan i Stenungsund och drivs tillsammans med 
Stenungsunds kommun och Kungälvs sjukhus inom samarbetsformen idéburet offentligt 
partnerskap. Pelikanen är en gruppverksamhet som ger stöd och råd till unga som lever i en 
miljö där det finns missbruk, våld eller psykisk ohälsa. De har även en grupp för unga med 
skilda föräldrar. 
 

 Samverkansforum 
Det finns idag ett flertal samverkansforum inom ramen för arbetet med barn och ungdomar 
som på något sätt har hamnat fel i livet eller som har problem i skolan. En översyn av alla 
samverkansforum som finns idag kan behöva genomföras. Utgångspunkten för detta arbete 
bör vara om de fungerar väl som de är utformade idag och om de ytterligare behöver 
utvecklas. 
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Redogörelse av vilka åtgärder som vidtas i dag och kan vidtas på kort sikt.  
 
På kort sikt behöver redan etablerade arbetssätt förbättras och effektiviseras, däribland SSPF. 
En effektiv och välfungerande SSPF-organisation minimerar ett stuprörsarbete och stärker 
arbetet för att den enskilde ungdomen inte ska hamna en i en problematisk eller kriminell 
livsstil. I den analys som gjorts av nuvarande samverkan i SSPF är att det är möjligt att den 
kan stärkas ytterligare. Förvaltningen har sett över och justerat SSPF för att samverkan ska 
kunna bli mer operativ så att insatser ska kunna ske så tidigt som möjligt när enskilda 
individer uppvisar en problematisk livsstil. En viktig del i ett framgångsrikt SSPF-arbete är att 
samtycke finns för att sekretessen kan brytas mellan olika myndigheter för att på sätt kunna 
delge varandra viktig information om individer. I samarbetet mellan skola och socialtjänst 
kommer också insatser ske för att stärka förståelse mellan verksamheterna för att skapa en 
bättre samverkan. Just förståelse för vilken lagstiftning som styr de olika verksamheterna och 
vilka möjliga insatser som de respektive verksamhet har är grundläggande för en stärkt 
samverkan och tillit mellan verksamheterna.   
 
Under hösten 2020 har ungdomsundersökningen Lupp genomförts i Stenungsunds kommun. 
Genom undersökningen får kommunen svar på ungdomars åsikter, erfarenheter och tankar om 
framtiden som rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid. 
Viktigt är att ta med de svar undersökningen ger kommunen för att skapa forum och insatser 
som ungdomarna tror på och är intresserade av. Luppen redovisas under 2021.  
 
Fritidsgårdarna har fokus på ett hälsofrämjande arbete. Det vill säga inte ett direkt 
förebyggande arbete i sin natur även om detta kan bli konsekvensen. Den egna drivkraften 
måste vara det som tar ungdomar till fritidsgårdarna för att det relationsskapande arbete som 
fritidsgårdarna har möjlighet att skapa ska fungera. Fokus för fritidsgårdarna är på de som vill 
vara på där och gårdarna måste vara trygga och en mötesplats för alla. Fritidsgårdarna kan 
dock stärka sin kommunikation mot ungdomar i kommunen inklusive de som idag finns på 
torget genom exempelvis sociala medier. Detta för att uppmärksamma vilken god verksamhet 
som faktiskt bedrivs på fritidsgårdarna och för att kunna lyssna in vad som kan locka fler.  
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Långsiktigt förebyggande åtgärder  
 
Nå unga tidigare 

Det är viktigt att insatser för att minimera att ungdomar hamnar fel i livet sker tidigt. Idag kan 
dessa signaler ses redan i en mycket ung ålder. Förskolan har en viktig roll i det förebyggande 
arbetet och är en viktig arena för att utbilda barn till kompetenta och ansvarskännande 
människor med en positiv framtidstro till sig själva och andra. Detta är ett aktivt och medvetet 
förhållningssätt som sker i nära samarbete mellan förskolan och hemmet. Utöver förskolans 
arbete kan de förebyggande insatserna i unga åldrar utvecklas vidare. Exempel på detta är 
familjecentralens verksamhet som har ett etablerat arbetssätt som skulle kunna utvidgas till 
fler. Här erbjuds föräldrar idag att delta i föräldraskapsstödsprogrammet ABC som riktar sig 
till föräldrar med barn i åldrarna 3–12 år och på familjecentralen arbetar även en 
föräldrarådgivare som föräldrar kan vända sig för att rådgöra och samtala om sitt 
föräldraskap.  

Skolans roll – en stärkt elevhälsa och minska antalet särskilda undervisningsgrupper 
 

Kortsiktiga åtgärder kan lösa de problematiska situationer som finns i kommunen idag men 
med stor risk att flytta problemen till en annan del av kommunen eller över kommungränsen. 
Grundläggande för att långsiktigt ha ett framgångsrikt förebyggande arbete är att nå den 
grundläggande problematiken såsom psykisk ohälsa och utanförskap. Den psykiska ohälsan 
ökar idag i gruppen unga vilket är en starkt bidragande orsak till riskbeteende. Sedan mitten 
av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom 
fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna i Sverige har denna typ av besvär6. Elevhälsan 
har en nyckelroll i det förebyggande arbetet. Det handlar också om skolan som fångar upp alla 
elever och som skapar ett inkluderande klimat. Mer konkret kan detta innebära att se över och 
utveckla arbetet med särskilda undervisningsgrupper för att öka flexibiliteten. 
 
Stärka civilsamhällets möjlighet att delta i samhällsutvecklingen 
 
Nattvandrare och Pelikanen är redan idag fungerande samarbeten mellan civilsamhället och 
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 (§ 71) om riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan 
den offentliga sektorn och den idéburen sektorn med syftet är att stötta en verksamhet som 
hanterar en samhällsutmaning och ge dem möjligheten att aktivt delta och bidra till 
samhällsutvecklingen. Grundläggande är att civilsamhället driver och startar samarbeten inom 
ramen för IOP, kommunen kan exempelvis genom att sprida information om IOP möjliggöra 
för att fler organisationer söker kontakt med kommunen för att starta ett samarbete.  
 
 

 
6 Folkhälsomyndigheten 
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Ungdomsdialog 
 
I ärende Stärka de ungas demokratiska inflytande i kommunen (2018/653) föreslås ungdomar 
få möjlighet att uttrycka vad de anser borde vara kommunens fokus gällande ungdomar. 
Utifrån utfallet i dialogen ser förvaltningen att fler långsiktiga åtgärder kan komma fram med 
en tydlig förankring till vad ungdomarna själv anser saknas idag.  
 

Ungdomars perspektiv (kompletterat efter Välfärdsutskottets beslut den 9 
december 2020) 
Genom fem gruppdialoger med elevråden på högstadieskolorna och Nösnäsgymnasiet har 
nedan framkommit. Fokus för dialogerna var trygghet/otrygghet, inflytande och aktiviteter för 
unga. Sammanfattningsvis går dessa tre kategorier i varandra i alla de diskussioner som hölls 
utifrån att inflytande har en direkt koppling trygghet liksom aktiviteter. 

• Trygghet och otrygghet 

Det finns olika bilder av vilka platser som är trygga eller otrygga samt vad som begränsar 
unga i kommunen idag utifrån en otrygghetsaspekt. Gemensamt för många är att mörker är en 
faktor som skapar otrygghet och som leder till att unga idag väljer att inte gå till vissa platser.  

Platser som upplevs som otrygga ibland är offentliga platser som Stenungstorg, bussar och 
busshållplatser. Ofta är detta kopplat till platser där alkohol eller narkotika brukas. Flera lyfter 
också att den mediala bilden påverkar deras känsla av trygghet och platser där brott har 
begåtts upplevs som mer otrygga.  

Generellt upplevs dock skolan som en trygg plats. Många elever tycker också att det finns 
vuxna de vågar prata med, om man upplever otrygghet eller problem. Skolan upplevs dock 
som otrygg när det blir stökigt eller bråkigt och platser där grupper av äldre elever på skolorna 
finns kan upplevas som otrygga liksom omklädningsrum. Flera lyfter också att otryggheten 
ofta är kopplad till mellanmänskliga förhållanden som mobbning, uteslutning, svårigheten att 
få nya vänner samt normer kring klädsel och utseende som man ska passa in i. Det gäller 
såväl i skolan som på sociala medier.  

För att öka känslan av trygghet lyfter flera en större vuxennärvaro samtidigt som den även kan 
öka otryggheten. Exempelvis nattvandrare lyfts som trygghetsskapande samtidigt som det är 
viktigt för unga att ha en relation till de vuxna som rör sig ute för att känslan av trygghet ska 
öka. Fler vuxna i sig ökar inte tryggheten automatiskt. I dialogerna diskuteras också att det 
vore positivt om det fanns möjlighet för unga att kunna vara med och påverka kommunens 
förebyggande trygghetsarbete utifrån ungas perspektiv, mer om detta nedan. 

• Inflytande  

Vad gäller inflytande finns en blandad bild. Många lyfter dock att de upplever en känsla av att 
ungas ord väger lättare än vuxnas. ”Det känns som vi inte hörs” är ett representativt citat från 
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dialogerna med elevråden. Gemensamt är också bristen på återkoppling och förståelse för var 
ungdomars önskemål och inspel tar vägen. Exempel som lyftes i dialogerna är de många 
enkäter som genomförs men där resultat och åtgärder sällan presenteras för eleverna. Vad 
gäller återkoppling kommer alla skolors rektorer att prioritera tydligare återkoppling till 
skolornas elevråd för att säkerställa detta. Förvaltningen bedömer att detta skulle öka 
förtroendet för kommunen samtidigt som det skapar en förståelse för demokratin och de 
demokratiska processerna. Ungdomsråd eller liknande efterfrågas också där representanter av 
elever från såväl grundskolan som gymnasiet skulle kunna ha en dialog med kommunens 
folkvalda. Detta motsvarar redan fattat beslut av kommunfullmäktiges den 21 januari 2021. 
Beslut togs då att anordna en ungdomsdialog under hösten 2021 med syftet att låta ungdomar 
och politiker samtala kring resultat och analys av genomförd lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) 2020. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att årligen 
arrangera en ungdomsdialog med inspel från elevråd och politiken samt i anslutning till 
LUPP-undersökningen. 

Utifrån frågan om trygghet anser förvaltningen, i dialog med elevråden, att det finns en brist 
gällande inflytande för kommunens unga. Förvaltningen kommer därför att utöka de 
trygghetsvandringar som genomförs så att även ungas perspektiv kan inkluderas. Det är då av 
särskilt vikt att denna inkludering sker på ungas villkor och på ett enkelt sätt, exempelvis 
genom att möjliggöra detta digitalt. Frågorna som då kan lyftas är vilka platser unga upplever 
som otrygga och vilka insatser som skulle kunna skapa en mer trygghet. Detta skulle 
exempelvis kunna vara förstärkt belysning på vissa platser eller att klippa ner ett buskage eller 
för den delen att Polismyndigheten får information om platser som unga idag upplever som 
otrygga. Förvaltningen kommer att utreda detta vidare för att hitta det bästa formatet.  

• Aktiviteter för unga 

Många unga i Stenungsund menar att det finns gott om aktiviteter även om Covid-19 
pandemin påverkat detta det senaste året. Elevråden lyfte dock önskemål om mer 
gemensamma aktiviteter kopplade till skolan vilket skulle kunna skapa mer gemenskap. 
Exempel som lyfts är mer av organiserade sportaktiviteter på skolorna eller digitala 
bokklubbar. Sommaren lyfts som den period då det finns få aktiviteter och elevråden önskar 
därför fler arrangemang från kommunens sida under denna period.  

Ungdomsverksamheten i Stenungsunds kommun lägger idag en stor vikt vid att öka unga 
människors engagemang att själva vara med och planera samt genomföra aktiviteter för sig 
själva och andra ungdomar. Den största delen av verksamhetsbudgeten är knuten till 
Stenungsslanten. Genom Stenungsslanten kan unga söka stöd, lokaler, personal, material, 
innehåll och marknadsföring. Ungdomsverksamheten mäter årligen antal ansökningar samt 
genförda projekt. Trots pandemi har många ansökningar inkommit år som nu som är 
anpassade utifrån restriktionerna. Exempel på detta är LAN, fotbollscuper, paddel, camping 
och sommarfestival som är aktiviteter som genomförts i år eller som håller på att planeras vid 
skrivande stund. RUM1 på Fregatten finns också att lånas kostnadsfritt för alla unga mellan 
13 och 25 år. Under sommaren kommer kommunen också erbjuda ungdomar att delta i 
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aktiviteter kring skateparken och Hasselbacken generellt. Utöver detta så erbjuds en hel del 
kulturaktiviteter och prova-på-aktiviteter i samverkan med föreningslivet. Förvaltningen ser 
att feriearbetare och digitala mötesplatser för unga behöver utvecklas och detta kommer att 
vara ett prioriterat arbete framåt.  

Fältassistenter ersätts av ungdomskonsulenter (kompletterat efter 
Välfärdsutskottets beslut den 9 december 2020) 
Det finns ingen tydlig definition av rollen fältassistent (kallas även fältarbetare eller fältare) 
inom Sveriges kommuner. I många fall arbetar fältassistenten med uppsökande socialt arbete 
som finns reglerat i socialtjänstlagen 3 kap 1§ . En fältarbetare arbetar ofta på individ-, grupp- 
och strukturell nivå gentemot ungdomar som riskerar att utveckla sociala problem. Uppdraget 
och syftet skiljer sig dock mellan de kommuner som har fältassistenter. Den lokala 
anpassningen är en viktig beståndsdel för ett framgångsrikt arbete vilket naturligt leder till att 
respektive kommuns förutsättningar sätter ramarna för organisationsformer och 
uppdragsbeskrivningar. 

Framgångsfaktorer för ett bra förebyggande arbete mot unga är att alla elever klarar av sin 
skolgång, en meningsfull fritid, långsiktiga satsningar samt effektiva insatser för att få tillbaka 
de unga som inte klarar av skolan och skapa tillitsfulla relationer med unga. Kommunen 
arbetar aktivt med detta, först och främst genom lärare, elevhälsoteam, fritidsverksamhetens 
personal men också med andra insatser såsom SKIFO samt ungdoms- och familjebehandlare. 

Förvaltningen bedömer idag att fältassistenter som arbetar utifrån socialtjänstlagen 3 kap 1§ 
inte är anpassat utifrån de behov och utmaningar som finns i Stenungsunds kommun. 
Stenungsunds kommun arbetar evidensbaserat och förvaltningens bedömning är att det idag 
saknas tillräckliga evidens att denna typ av insatser är effektiv. Utmaningen är att ungdomar 
idag rör sig och umgås på andra sätt än tidigare vilket har förändrat nåbarheten genom att 
arbeta i fält. Det handlar om till stor del snarare att kunna vara där ungdomar är och där skapa 
relationer som är grunden i det förebyggande arbetet. Viktigt att påpeka är också att 
kommunens ansvar slutar när brott begås då ansvaret övergår till Polismyndigheten.  

Utifrån detta anser förvaltningen att det behövs en bättre anpassad form av fältassistenter. 
Dessa resurser ska finns där ungdomar är, framförallt i skolan. Det handlar om att finnas där 
som i form av vuxennärvaro för att främja det friska och att motivera unga. Förvaltningen 
bedömer att denna uppsökande verksamhet behöver vara mindre formell än tidigare för att 
kunna vara flexibel och anpassningsbar. Med anledningen att det ska de inte arbeta utifrån 
socialtjänstlagen och vara kopplade till kommunens socialtjänst utan finnas inom sektor 
utbildning och vara organiserade inom verksamhet Kultur och fritid. Ungdomskonsulenter, 
som de kallas, kommer att ha en viktig roll i samverkansarbetet med andra delar av 
kommunen genom exempelvis SSPF-forumet (skola, socialtjänst, polis och fritid). 
Konsulenterna är fritidsledare med ett omprioriterat fokus att arbeta nära unga i skolorna. De  

ska kunna arbeta generellt men ska också kunna arbeta fokuserat på några få individer. 
Uppdrag och ansvar ska utvärderas kontinuerligt för att hitta de bäst lokalt anpassade 
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insatserna. Viktigt är samtidigt att ungdomskonsulenterna inte ses som en projektinsats utan 
att de ska få möjligheten att arbeta långsiktigt relationsbyggande, vilket också var något som 
elevråden lyfte vikten av.  

Utifrån ovan redovisad text menar förvaltningen att omfördelning av nuvarande resurser till 
kvälls- och helgtider inte bör genomföras. Detta utifrån att nyttja nuvarande resurser på bäst 
sätt. Samtidigt ska det påpekas att kommunens arbete ständigt behöver anpassas utifrån 
kommunens ungdomars behov. Förvaltningens bedömning idag är dock att resurserna inte bör 
flyttas till kvälls- och helgtider utan används mest effektivt under skoltid. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-12-09

  
 
 
 
 
§ 95 Dnr: KS 2020/757 
 
Delredovisning ungdomssituationen i Stenungsund 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet noterar informationen i delredovisningen.  
 
Välfärdsutskottet beslutar att rapporten inför slutredovisning ska kompletteras med följande: 
 
Inför slutredovisning ska rapporten även innehålla ungdomars perspektiv genom kontakt med 
elevråd på högstadier och gymnasiet, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen. Med 
anledning av beredningen Barn och ungdomars uppdrag kring fältassistenter och det flertal 
skrivelser som inkommit om fältassistenter bör rapporten även innehålla förvaltningens 
bedömning av behovet av fältassistenter samt eventuella andra långsiktigt förebyggande 
åtgärder. 
 
Inför slutredovisning ska rapporten även innehålla förslag på omfördelning av nuvarande 
resurser till kvälls- och helgtider, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 september 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.  
 
De frågeställningar som kommunstyrelsen önskar ha besvarat är bland annat: 
  

- Vilka samarbeten finns? 
- Redogörelse av vilka åtgärder som vidtas i dag och kan vidtas på kort sikt. 
- Hur kan nuvarande resurser omfördelas så de finns tillgängliga på en större del av 

dygnet och veckan? 
- Hur är den upplevda tryggheten i kommunen? 
- Hur kan samarbetet med civilsamhället utvecklas? 
- Ungdomarnas perspektiv tas med i arbetet. 
- Åtgärder som kan vidtas på kort sikt ska prioriteras först, medan det långsiktiga, 

viktiga, förebyggande arbetet pågår? 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-12-09

 
Förvaltningen har utifrån ovan och de frågeställningar kommunstyrelsen framfört 
sammanställt en rapport. I korthet finns ingen tydlig bild att den upplevda tryggheten har 
förändrats under senare år. Förvaltningen bedömer dock att det finns ett antal åtgärder som 
kan genomföras, exempelvis större vuxennärvaro och se över hur samverkan kan förbättras på 
lång sikt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Rapport - Ungdomssituationen i Stenungsund 2020-11-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST): Välfärdsutskottet noterar informationen i delredovisningen. 
Inför slutredovisning ska rapporten även innehålla ungdomars perspektiv genom kontakt med 
elevråd på högstadier och gymnasiet, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen. Med 
anledning av beredningen Barn och ungdomars uppdrag kring fältassistenter och det flertal 
skrivelser som inkommit om fältassistenter bör rapporten även innehålla förvaltningens 
bedömning av behovet av fältassistenter samt eventuella andra långsiktigt förebyggande 
åtgärder. 
 
Lisbeth Svensson (L) tilläggsförslag: Inför slutredovisning ska rapporten även innehålla 
förslag på omfördelning av nuvarande resurser till kvälls- och helgtider, i enlighet med beslut 
i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lisbeth Svenssons (L) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

  
 
 
 
 
§ 312 Dnr: KS 2020/757 
 
Ungdomssituationen i Stenungsund 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan ta fram förslag på 
hur kommunen långsiktigt och förebyggande kan motverka den ungdomsproblematik som vi 
har sett de senaste åren, och som blivit tydlig med den senaste tidens större samlingar av 
ungdomar med tillhörande stök och oro på Stenungstorg.   
 
De frågeställningar som ska besvaras är bland annat: 
  

• Vilka samarbeten finns. 
• Redogörelse av vilka åtgärder som vidtas i dag och kan vidtas på kort sikt. 
• Hur kan nuvarande resurser omfördelas så de finns tillgängliga på en större del av 

dygnet och veckan. 
• Hur är den upplevda tryggheten i kommunen. 
• Hur kan samarbetet med civilsamhället utvecklas. 
• Ungdomarnas perspektiv tas med i arbetet. 
• Åtgärder som kan vidtas på kort sikt ska prioriteras först, medan det långsiktiga, 

viktiga, förebyggande arbetet pågår. 
• Kommundirektören får i uppdrag att återkoppla till kommunstyrelsen vid nya 

händelser.  
• Gruppledarna skriver fram ett utkast till brev som sedan kommunstyrelsen tar ställning 

till vid nästa ordinarie sammanträde. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av senaste tidens större samlingar av ungdomar med tillhörande stök och 
oro på Stenungstorg får förvaltningen i uppdrag att redogöra för vilka åtgärder som hittills 
vidtagits samt att i samverkan mellan socialtjänst, skola, fritid, folkhälsoplanerare, 
drogförebyggare och andra relevanta aktörer identifiera vilka åtgärder som kan behöva vidtas 
ur ett långsiktigt och förebyggande perspektiv. 
  
Det är många aspekter som spelar in när människor upplever att platser blir till tillhåll där 
ordningen störs. Frånvaron av vuxna lyfts ofta in som en viktig orsak. Det finns en oro för att 
droganvändandet bland i synnerhet våra unga ökar. Det blir en negativ spiral när ungdomar 
och unga vuxna stör ordningen och äldre tycker det blir obehagligt att vistas på samma 
platser. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-21

 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-09-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår som tillägg att åtgärder som kan vidtas på kort sikt ska 
prioriteras först, medan det långsiktiga, viktiga, förebyggande arbetet pågår och att en 
lägesrapport återkopplas till kommunstyrelsen varje kvartal. 
 
Jan Rudén (S) föreslår som tillägg att ungdomarnas perspektiv tas med i arbetet.  
 
Wouter Fortgens (M) föreslår att kommunstyrelsens ledamöter gemensamt skriver ett brev till 
vårdnadshavare i Stenungsunds kommun.  
 
Bo Pettersson (S) föreslår att gruppledarna skriver fram ett utkast till brev som sedan 
kommunstyrelsen tar ställning till vid nästa ordinarie sammanträde.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med välfärdsutskottets förslag och konstaterar att så 
sker. Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen kan lägga till Nedzad Deumic (KD) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen 
kan lägga till Jan Rudéns (S) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. Ordföranden 
konstaterar även att en enig kommunstyrelse beslutar att gruppledarna skriver fram ett utkast 
till brev som sedan kommunstyrelsen tar ställning till vid nästa ordinarie sammanträde. 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
Rickard.persson@stenungsund.se  
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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 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/221
2021-03-01

 
Maria Härström Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos 2021 sektor socialtjänst tertial 1 2021 

 
Förslag till 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. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Bilaga uppföljning och prognos tertial 1 2021 Sektor socialtjänst 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
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Uppföljning och prognos tertial 1 - 2021 Sektor socialtjänst, bilaga 
 

 
 
Resultat och prognos för Sektor socialtjänst tertial 1 – 2021 

Sektor socialtjänst redovisar ett resultat om 8 500 tkr per april och prognostiserar ett överskott 
om 14 400 tkr gentemot budget för 2021.   

Sektorsövergripande    + 4 000 tkr 
Redovisat resultat för det sektorsövergripande ansvaret är -1 012 tkr och prognosen pekar på 
ett överskott om 4 000 tkr. Det nuvarande underskottet består av skyddsmaterial som kommer 
täckas av statliga medel. Överskottet om 4 000 tkr är framförallt statsbidrag. 
 
IFO     + 200 tkr  
Redovisat resultat för Individ och familjeomsorg är + 1 434 tkr. Prognosen pekar på ett 
överskott om 200 tkr. Underskott finns inom områden familjehem och försörjningsstöd dessa 
underskott vägs upp av överskott inom köpta platser barn och unga samt enheten familjestöd.  
 
Ökningen av utbetalt försörjningsstöd stabiliserades under andra halvåret året 2020, men 
under vintern har kostnader återigen börjat öka. Kostnader för personer som söker 
försörjningsstöd efter etableringsperioden har ökat. Anledningen till ökningen beror sannolikt 
på en försämrad arbetsmarknad och att kontakter med arbetsförmedlingen för vägledningen ut 
i arbete kan ha försämrats på grund av ökade digitala kontakter samt målgruppens stödbehov.  
Statistik för kvartalet visar att antalet ärenden ökat stadigt från december 2020 och att andelen 
biståndsmottagare i hushållen inklusive barn har ökat vilket förklarar ökningen av utbetalt 
försörjningsstöd under perioden.  
 

Faktor Dec 2020 Januari 2021 Februari 2021 Mars 2021 April 2021 
Antal hushåll 216 220 226 231 242 
Antal bistånds-mottagare 
inkl. barn 

358 360 361 385 409 
Antal barn 102 93 93 106 118 
 
Funktionshinder     + 0 tkr 
Redovisat resultat för det Funktionshinder är + 2 862 tkr och prognosen pekar på budget i 
balans. En försämring har skett mot prognosen i mars med 3 100 tkr som kan härledas till nya 
köpta platser inom LSS. Det hittills redovisade överskottet kommer användas för att täcka 
ökade personalkostnader under sommaren. Verksamheten planerar för att öppna upp det 
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stängda boendet (Kristineberg) under tertial tre vilket kan påverka personalkostnaderna men 
samtidigt kan det kompenseras av lägre kostnader för köpt vård. 
Kommunal hälso- sjukvård   + 600 tkr 
Redovisat resultat för Kommunal hälso- och sjukvård är + 601 tkr och prognosen pekar på ett 
överskott om 600 tkr. Överskottet kan härledas till statsbidrag. 
 
Prognosen för är något osäker beroende på hur det går med rekrytering av sommarvikarier och 
hur mycket bemanning verksamheten behöver ta in. Intresset för verksamhetens annonser om 
sommarvikariat är svalt. Även om schemat för sommaren inte är helt klart ser verksamheten 
redan nu ett kommande behov av konsulter, med upp till fem heltider för att klara 
sommarperioden, detta tillsammans med extra arbetspass för ordinarie personal med ersättning 
enligt sommaravtal. 
 
 
Särskilt boende    +3 200 tkr 
Redovisat resultat för Särskilt boende är + 1 626 tkr och prognosen pekar på ett överskott om 
3 200 tkr. Överskottet kan härledas till en för närvarande stängd avdelning på Hällebäck som 
planeras att öppna efter sommaren. Överskottet beror också på statsbidrag. 
 
Verksamheten har en budget i balans trots att flera enheter gör ett underskott på sammanlagt 
 -1 440 tkr. Detta kompenseras med att en enhet (Måsen) är stängd och en enhet (Kastanjen 2) 
inte har full beläggning. Den negativa trenden stannade av i mars och fortsätter så i april och 
flera enheter ligger mer i balans men underskottet för jan och feb är svårt att hämta hem. 
Underskotten på enheterna kan förklaras med att flera enheter som haft covid-19 och satts i 
karantän vilket innebär att personalresurserna inte kunnat nyttjats effektivt fullt ut. 
Extrabemanning har behövts på flera enheter samt på natten för att avskilja personal i samband 
med covid-19. Sjuk- övertid- och fyllnadsersättning kostar mer än budgeterat på grund av 
höga sjuktal. Plan för att öppna den stängda enheten (Måsen) finns och kommer att 
genomföras i september till en förväntad kostnad på 1 000 tkr. 
 
 
Ordinärt boende    + 6 400 tkr 
Redovisat resultat för Ordinärt boende är + 2 989 tkr och prognosen pekar på ett överskott om 
6 400 tkr. Verksamhetens kostnader är stabila och de åtgärder som genomfördes under 2020 
har fortsatt effekt. Verksamheterna arbetar med mer effektiva planeringar genom det digitala 
planeringssystemet samt att det skett utveckling i planeringsgrupperna. Ökat antal 
omsorgstimmar ger också utrymme för att få till mer effektiva planeringar än vad det går att 
göra om timmarna ligger under 2000 timmar/månad. Samtliga distrikt har budget i balans, 
dock redovisar volymbudgeten ett negativt resultat som en konsekvens av ökade beviljade 
timmar. Målet är att arbeta med den budget vi har idag utan extra volympengar.  Distrikten 
kommer att kunna finansiera sina kostnader för sommar med nuvarande resultat.  För helheten 
kommer prognosen att vara densamma men kan förändra distriktens utfall till det sämre om de 
inte kompenseras med ersättning för volym. Ställningstagande till detta kommer göras i 
nästkommande tertial. 
 
 
Investeringar 
Löpnade investeringar kommer att ske inom sektor socialtjänst i enlighet med 
investeringsbudget. Flertalet investeringar kommer att ske under sommaren och hösten. Ingen 
avvikelse från investeringsbudgeten prognostiseras för 2021.
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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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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/152
2021-04-28

 
Annelie Svantesson Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Återrapportering av uppdrag om att undersöka intresset bland 
medarbetare gällande intraprenad inom vård- och äldreomsorg 

 
Förslag till 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. 4 medarbetare har visat fortsatt intresse av att vara med och driva en intraprenad. 

 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige (beslut 2020-10-08) ställer sig positiva till intraprenad samt ger 
förvaltningen i uppdrag att informera och undersöka intresset bland medarbetarna.  

En intraprenad kan beskrivas som en resultatenhet med utökade befogenheter samt utökat 
ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Intraprenadens verksamhet styrs genom en 
överenskommelse mellan beställare eller förvaltningsledning och intraprenaden.  

Kommunens minsta särskilda boende är i dag Pressaregården och har cirka 20 medarbetare. 
Förvaltningens bedömning är det krävs en majoritet av medarbetarna som är intresserade av 
driftsformen om denna ska implementeras utifrån ett intressestyrt perspektiv. 

Utifrån uppdraget så har förvaltningen under våren 2021 undersökt hur intresset ser ut bland 
medarbetare inom vård och omsorg att starta och driva intraprenad inom Särskilt boende 
(SÄBO). 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/152
2021-04-28

Under februari 2021 spreds en kortare information på alla APT inom vård och omsorg samt 
lades ut på intranätet tillsammans med utredningen Intraprenad Särskilt boende Vård Omsorg. 
Mellan 1-15 mars skickades en enkät ut för att säkerställa att alla hade fått ta del av 
informationen på respektive APT. Förvaltningen uppskattar att cirka 350 medarbetare fått 
informationen 

Informationsträffar om intraprenad anordnades den 25 och 26 mars där intresserade skulle få 
en fördjupad information om intraprenad och vad det innebar mer i detalj. På dessa träffar 
skulle representanter från Tjörn medverka utifrån att Tjörn har drivit intraprenader i flera år. 
Dessa träffar fick ställas in då intresset var lågt och ny träff bokades den 28 april med samma 
innehåll som ovan. På informationsträffen deltog åtta intresserade medarbetare och 
representanterna från Tjörn. Informationen filmades och lades ut på intranätet för att fler 
skulle kunna ta del av informationen. Medarbetarna fick därefter 14 dagar på sig att anmäla 
sitt intresse.  

Fyra medarbetare har meddelat sitt fortsatta intresserade att vara med och driva en 
intraprenad. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser utifrån detta uppdrag. Om förvaltningen får i uppdrag att gå 
vidare med att införa intraprenad kommer de medel som beskrivs i utredningen behöva 
tillföras. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Om en intraprenad införs så kommer den gälla för verksamheten Särskilt boende för äldre och 
därmed berörs inte barn.  
 
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 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
 
Beslut skickas till 

48



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/152
2021-04-28

Annelie.Svantesson@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-01-20

  
 
 
 
 
§ 7 Dnr: KS 2020/152 
 
Delrapportering om utredning Intraprenad - Sektor Socialtjänst 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsutskottet får information om: 

 Processen under våren 
 Tidsplan  

 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse, Delrapportering om utredning Intraprenad - Sektor Socialtjänst, 2021-
01-13 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 169 Dnr: KS 2020/152 
 
Återrapportering uppdrag från strategiskt plan angående 
intraprenad 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till intraprenad och beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att informera och undersöka intresset bland medarbetare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan 2020 som beslutades av kommunfullmäktige13 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 omsorg. Anledningen till att förvaltningen inte har valt att 
undersöka intraprenad inom funktionshinderområdet är att dessa verksamheter drivs som 
mindre enheter som då blir mer komplexa att driva som intraprenader. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-02-10 
Utredning Intraprenad Särskilda boenden Vård Omsorg - Sektor Socialtjänst 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 292 Dnr: KS 2020/152 
 
Återrapportering uppdrag från strategiskt plan angående 
intraprenad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till intraprenad och beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att informera och undersöka intresset bland medarbetare. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan 2020 som beslutades av kommunfullmäktige13 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 
entreprenadverksamheter inom särskilda boenden, vård omsorg. Anledningen till att 
förvaltningen inte har valt att undersöka intraprenad inom funktionshinderområdet är att dessa 
verksamheter drivs som mindre enheter som då blir mer komplexa att driva som 
intraprenader. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-10 
Utredning Intraprenad Särskilda boenden Vård Omsorg - Sektor Socialtjänst 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ställer sig positiv till intraprenad och ger 
förvaltningen i uppdrag att informera och undersöka intresset bland medarbetarna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Utredning  
Intraprenad Särskilda boenden  

Vård Omsorg - Sektor Socialtjänst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2020-06-03 
Sektor Socialtjänst 

 Annelie Svantesson 
  Anders Eggertsen 
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Uppdrag 
I strategisk plan 2020 som beslutades av kommunfullmäktige 2019-06-13 har förvaltningen fått ett 
uppdrag där Sektor socialtjänst ska utreda och ta fram förslag på verksamheter som kan vara 
lämpliga för att bedrivas som intraprenad. 

Avgränsning 
I uppdraget har förvaltningen avgränsat sig till att utreda möjliga entreprenadverksamheter inom 
särskilda boenden, vård omsorg. Anledningen till att förvaltningen inte har valt att undersöka 
intraprenad inom funktionshinderområdet är att dessa verksamheter drivs som mindre enheter som då 
blir mer komplexa att driva som intraprenader. En avhandling som publicerades år 2019 har 
undersökt hur intraprenader fungerar i tre kommuner. Den tar bland annat upp och undersöker varför 
intraprenader i tre kommuner har överlevt när andra har upphört med intraprenad och återgått till 
annan form. 

Inledning och bakgrund 
Intraprenad förekommer i offentlig sektor och innebär att personalen på till exempel en kommunal 
enhet driver sin verksamhet som om det vore ett eget företag. Till skillnad från entreprenader är det 
fortfarande en kommunalt ägd och driven verksamhet med personal som fortfarande är anställd av 
kommunen. En intraprenad kan beskrivas som en resultatenhet med utökade befogenheter samt 
utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Den kan startas antingen av en personalgrupp 
eller om förvaltningens eget anbud vinner vid en upphandling. Intraprenadens verksamhet styrs 
genom en överenskommelse mellan beställare eller förvaltningsledning och intraprenad. 
Kravspecifikationen som ligger till grund för överenskommelsen styr verksamhetens art, omfattning 
och ansvarsområde. (Från <https://www.bjornlunden.se/ordlista/2013/9/intraprenad__6584>) 
  
I praktiken handlar det om att verksamheten bedrivs i relativt hög grad av självbestämmande i 
förhållande till förvaltningen och att ett avtal skrivs som beskriver hur ansvaret är fördelat. Den 
största skillnaden är kanske att intraprenaden har ett större inflytande och befogenheter över 
personal- och utvecklingsarbete samt möjligheten att föra med sig ackumulerat under- och överskott i 
en flerårig budget. Intraprenad som en idé kan härledas till kommunallagen (1991:900) När lagen 
beslutades så gav det kommunerna utökade möjligheter att själva utforma hur organisationen av 
verksamheterna skulle se ut. Enligt avhandlingen konstateras att intraprenader som idé om hur 
offentliga verksamheter kan organiseras inte har någon politisk tillhörighet utan snarare handlar om 
valfrihet och kostnadseffektivitet men utan att pengar lämnar den offentliga sektorn och går till 
privata intressen. Det finns inget i lagtexten som förhindrar att kommunerna driver sin verksamhet 
som intraprenad. (När idéer får liv – om intraprenad i tre kommuner, Julia Carlsson, förvaltningshögskolan 2019) 

Omvärldsbevakning  
Sektor socialtjänst fick 18 mars 2019 ett uppdrag av kommunstyrelsen att återkomma med en rapport 
om hur andra kommuner i Göteborgsregionen har organiserat Särskilt boende vad gäller ägande och 
drift, intraprenad och IOP. Uppdraget mynnade ut i en kartläggning som visar att tre kommuner inom 
Göteborgsregionen har intraprenad som driftsform. Nedan redovisas två av dessa kommuner.   
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Tjörns kommun 
Tubberödshus äldreboende - intraprenad sedan 2010 
20 lägenheter samt 9 separata lägenheter i ett annex 
Lilldals äldreboende - intraprenad sedan 2013 
25 platser plus en resursenhet med 9 platser 
Valåsens äldreboende – intraprenad sedan 2016 
56 platser 
Rönnängs äldreboende - intraprenad sedan 2019 
16 platser  
 
Vad är intraprenad på Tjörn enligt avtal: 

 En driftsform inom kommunen 
 Personalen fortfarande anställd av kommunen 
 Lagar, policyer gäller som för kommunal verksamhet 

 
Driften bekostas av kommunen med en egen budget:  

 Överskott används i verksamheten  
 Underskott regleras inom den egna budgeten, 3-års budget 
 Underskott respektive överskott förs över mellan åren och hanteras inom intraprenadens 

budgetram 
  

Varför har man valt intraprenad: 
 Tydlig grupporganisation där boende och medarbetare har stort inflytande och ansvar 
 Bygger på personalens engagemang, ödmjukhet och flexibilitet, där man tar tillvara på 

kunskap, önskemål och erfarenheter från de boende 
 Personalens arbetsschema anpassas efter de boendes omvårdnadsbehov och insatserna 

planeras utifrån de boendes behov och önskemål 
  
Ale Kommun 
Björklidens äldreboende - intraprenad sedan 2018 
32 lägenheter, 16 somatik och 16 demens 
Backaviks äldreboende – intraprenad sedan 2020 
40 lägenheter, fördelade på fyra enheter, 20 somatik och 20 demens 
 
Vad är intraprenad i Ale enligt avtal: 

 En driftsform inom kommunen 
 Personalen fortfarande anställd av kommunen 
 Lagar, policyer gäller som för kommunal verksamhet 

 
Driften bekostas av kommunen med en egen budget:  

 Överskott används i verksamheten  
 Underskott regleras inom den egna budgeten, 3-års budget 

  
Varför har man valt intraprenad: 

 Möjligheten att planera långsiktigt gällande ekonomin. 
 Stärka vi-känslan och delaktigheten hos personalgruppen 
 Ökad möjlighet för varje boende som är Intraprenad att själva styra över sin agenda 
 Kortare beslutsvägar 
 Ökad delaktighet för dem som bor hos oss – förbättrad kvalité.  
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FOU i Väst och Göteborgsregionen har utvärderat intraprenad i Göteborgs stad. Nedan följer 
exempel på fördelar och nackdelar som utvärderingen har visat: 
 
Fördelar Intraprenad 

 Ökat personalinflytande, delaktighet och engagemang 
 Ökat internt samarbete och upplevelse av gemenskap 
 Ökad frihet, kontroll över sin arbetstid 
 Ökat brukarinflytande 
 Bättre personkontinuitet 
 Ökad glädje bland brukarna 
 Ökat verksamhetsfokus för chefen 
 Ökad effektivitet och bättre resultat 
 Bidrar till en positiv bild av kommunen som arbetsgivare 

 
Nackdelar Intraprenad 

 Sårbarhet – om intraprenaden är för liten 
 Kan väcka avund mellan enheter 
 Information/kommunikation/försvårat samarbete mellan intraprenadcheferna och de 

kommunala cheferna. 
 Ställer nya krav på ledning och styrning för förvaltningen (minskad kontroll) 
 Kan minska underlaget för gemensamma funktioner 
 

(Utdrag från PP, Från bra till bättre - Utvärdering av försöket med intraprenader i Göteborgs stad, GR.s chefsnätverk, 
Funktionshinder, 2017, fördelar och nackdelar) 

Kommunens ansvar, kontroll och uppföljning vid intraprenader 
Kommunen har yttersta ansvaret för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård oavsett vem som 
utför den och är ansvarig för att den utförs med en viss kvalitet. Detta innebär att kommunen 
ansvarar för regelbundna uppföljningar av såväl de individuella besluten till brukaren samt 
avtalsuppföljningar. Kommunens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska innefatta 
uppföljning och kontroll av både den egna verksamheten och den verksamhet som bedrivs via en 
intraprenad. Intraprenaden skall inte påverka insatserna från kommunal hälso- och sjukvård då man 
oavsett driftsform följer de riktlinjer och rutiner som finns i ledningssystemet.  
  
Kommunen ansvarar oavsett driftsform för myndighetsutövningen och har det yttersta ansvaret 
gentemot brukaren. Det är i handläggningen som prövningen sker och det är genom biståndsbeslutet 
som den enskildes rätt till och omfattning av bistånd fastställs. Genom handläggaren ska även 
uppföljning ske så att biståndsbeslutet även fortsatt motsvarar behovet och att utförandet är anpassat 
till den enskildes behov. 
 
Om en utförarverksamhet av något skäl upphör, måste de brukare som finns inom den utförarens 
verksamhet tas om hand av en annan utförare. Detta måste kommunen ha beredskap för, både som 
ytterst ansvarig för hela verksamheten och som utförare.  
 
Inspektionen för vård och omsorg - IVO är tillsynsmyndighet för både socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården och granskar och kontrollerar kvalitén i dessa verksamheter. På förekommen anledning 
granskar också IVO verksamheterna inom dessa områden gällande inkomna synpunkter och 
klagomål samt anmälningar om Lex Sarah och Lex Maria. 

58



   

7 

Möjligheter och konsekvenser med intraprenad   
Införandet av intraprenader kommer att medföra planerings- och införandekostnader och kan komma 
att innebära ökade kostnader i form av administration, granskning och uppföljning. 
Transaktionskostnader är kostnader som är förknippade med utbytet av en vara eller tjänst. I de fall 
produktion sker internt i en kommun uppstår oftast inga transaktionskostnader. Däremot finns 
kostnader för planering, styrning och uppföljning av den egna verksamheten. Det är oklart huruvida 
de ökade transaktionskostnaderna eventuellt vägs upp av lägre kostnader för kommunerna internt. 
(Vad vet vi om kundval? – en forskningsöversikt. Gustaf Kastberg, SKL 2010). 
 
Införandet av intraprenad innebär inga förändringar i valfrihet för brukaren då platserna fördelas via 
kommunens boendegrupp utifrån behovsbedömning. Brukaren betalar enligt kommunens taxa till 
kommunen, även om utföraren är en annan leverantör.  
 
Då utredningen avser driften kommer investeringskostnader ligga kvar hos kommunen. 
Driftskostnader för verksamheten kommer kommunen att ha oavsett om kommunen väljer att driva 
verksamheten i egen regi eller via intraprenad. Om driftskostnaderna ökar eller minskar i samband 
med införande är beroende av ersättningsmodellens utformande och vem som enligt denna ska bära 
risken för platser som inte är belagda.    
 
Verksamheterna inom vård och omsorg drivs med optimerad bemanning och all rekrytering sker via 
en central bemanningsenhet. Vid ett införande av intraprenader behöver förvaltningen se över om 
intraprenaden ska ingå eller om de ska bygga en egen organisation kring bemanningsfrågorna. 
 
En av framgångsfaktorerna för en intraprenad är när arbetsgruppen och enhetschefen själva uttrycker 
en önskar om att driva enheten/verksamheten som en intraprenad. Utifrån det så har man redan 
inledningsvis uttryckt en vilja av att arbeta och leda enheten på ett annat sätt än det traditionella. Att 
vara medarbetare och ledare i en annan driftsform än den traditionella ställer andra krav både på 
medarbetare och ledarskapet.  

Presentation av Sektorns Särskilda boenden inom Vård Omsorg 
Tallåsens äldreboende – 121 platser varav omvårdnad 32 platser och demens 71 platser och psykiatri 
18 platser. Tallåsens äldreboende består av totalt 13 boendeenheter. Tallåsen är centralt beläget i 
Stenungsund, cirka 200 meter från Stenungsunds station och cirka 700 meter från Stenungstorgs 
köpcentrum. 
 
Hällebäcks äldreboende – 41 platser varav omvårdnad 11platser och demens 30 platser. 
Hällebäcks äldreboende består av sex enheter. Hällebäck ligger vid bostadsområdet Hasselbacken, ca 
2 km från centrum. 
 
Pressaregården - 20 platser omvårdnad 
Pressaregården är ett boende med två enheter. Pressaregården ligger vid bostadsområdet Hallerna, ca 
4 km från centrum. 
 
Sektorn bedömning är att Hällebäcks äldreboende och Pressaregården är de boenden som lämpar sig 
bättre för intraprenad då de är mindre enheter och med ett mindre antal boendeplatser.  
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Hur går vi vidare?  
Om kommunstyrelsen beslutar att ge sektorn i uppdrag att införa intraprenad inom Särskilt boende – 
Vård och Omsorg måste följande områden hanteras:   
 

• Utreda förutsättningar för Stenungsunds kommun att bedriva intraprenad 
• Undersöka kundnöjdhet och ekonomi i Kolada för de kommuner som har intraprenad 
• Välja ut/fråga vilket/vilka Särskilda boenden som är lämpliga/intresserade för intraprenad 
• Genomföra risk och sårbarhetsanalyser av de verksamheter som skall bli intraprenader 
• Utforma ett avtalsdokument och ersättningsmodell 
• Uppföljningssystem för tillsyn och kontroll 

 
Utredning, planering och projektledning av ett införande av intraprenad beräknas ta två år. 
Förvaltningen bedömer att en heltidsanställning projektledare behövs för arbetet.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 74 Dnr: KS 2021/506 
 
Uppföljning och prognos för sektor Samhällsbyggnad 2021 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos T1 2021 för sektor 
samhällsbyggnad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott på 1 
031 tkr. Prognosen för helåret är en budget i balans. Exploatering redovisar ett överskott på 
645 tkr och prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Överskottet beror delvis på fakturering där 
kostnaden tagits 2020 och intäkten fallit ut 2021. Den nya plantaxan innebär att verksamheten 
i högre grad kan ta betalt för det arbete som genomförs. Intäkter inom Kart & Mät är lägre än 
budgeterat men väntas öka under hösten på grund av ny anställning.  
 
Verksamhet Bygg och Miljö redovisar ett underskott på 125 tkr och har en prognos på minus 
500 tkr. Underskottet härstammar från verksamhetsdelen bygglov. Underskottet beror på en 
ökning av ärenden totalt men en minskning av större ärenden som ger intäkter i förhållanden 
till kostnad.  
 
Verksamhet Strategi och Samordning redovisar ett överskott på 323 tkr och prognostiserar en 
budget i balans. Extra satsningarna i budgeten väntas genomföras under året. Infrastruktur 
redovisar ett samlat överskott på 141 tkr och har en prognos på ett överskott om 200 tkr. Extra 
satsningarna i budgeten väntas genomföras under året. Avsatta medel för bidrag avseende 
väghållning av enskilda vägar förväntas inte utnyttjas till fullo. Färdtjänst redovisar ett 
underskott på 143 tkr.  
 
Prognosen visar en budget i balans men osäkerheten i prognosen är stor på grund av 
pandemins möjliga påverkan på resandet under hösten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
Bilaga 2021-05-14, Ekonomisk uppföljning 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

 
Beslut skickas till 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/506
2021-05-25

 
Sandra Kristensson Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos T1 2021 sektor Samhällsbyggnad 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos T1 2021 för sektor 
samhällsbyggnad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott på 1 031 
tkr. Prognosen för helåret är en budget i balans. Exploatering redovisar ett överskott på 645 
tkr och prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Överskottet beror delvis på fakturering där 
kostnaden tagits 2020 och intäkten fallit ut 2021. Den nya plantaxan innebär att verksamheten 
i högre grad kan ta betalt för det arbete som genomförs. Intäkter inom Kart & Mät är lägre än 
budgeterat men väntas öka under hösten på grund av ny anställning.  
 
Bygg och Miljö redovisar ett underskott på 125 tkr och har en prognos på minus 500 tkr. 
Underskottet härstammar från verksamhetsdelen bygglov. Underskottet beror på en ökning av 
ärenden totalt men en minskning av större ärenden som ger intäkter i förhållanden till kostnad.  
 
Strategi och Samordning redovisar ett överskott på 323 tkr och prognostiserar en budget i 
balans. Extra satsningarna i budgeten väntas genomföras under året. Infrastruktur redovisar ett 
samlat överskott på 141 tkr och har en prognos på ett överskott om 200 tkr. Extra satsningarna 
i budgeten väntas genomföras under året. Avsatta medel för bidrag avseende väghållning av 
enskilda vägar förväntas inte utnyttjas till fullo. Färdtjänst redovisar ett underskott på 143 tkr.  
 
Prognosen visar en budget i balans men osäkerheten i prognosen är stor på grund av 
pandemins möjliga påverkan på resandet under hösten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2021-05-25 
Bilaga – 2021-05-14 Ekonomisk uppföljning 

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/506
2021-05-25

 
 
Daniel Jerling 
Sektorchef   
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Rapport Dnr KS 2021/506
2021-05-25

 
Sandra Kristensson 
 
 
Uppföljning och prognos T1 2021 sektor Samhällsbyggnad 
 

 

Sektor samhällsbyggnad 

Sektor samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott om 1 
031 tkr för perioden. Helårsprognosen för hela sektorn är en budget i balans.  

Exploatering redovisar ett överskott på verksamhetsnivå om 645 tkr. Prognosen för helåret 
visar ett överskott om 300 tkr. Intäkter kopplade till detaljplaner väntas under året generera ett 
överskott jämfört med budget. Överskottet beror dels på att framdriften har varit god, dels på 
fakturering som skett över årsskiftet, där kostnaden tagits föregående år men intäkten faller ut 
i år. Med den nya plantaxan kan avtal tecknas där man i högre grad har möjlighet att ta betalt 
för det arbete som verksamheten lägger ner. Intäkter inom kart & mät är låga för perioden 
men förväntas öka under senare delen av året. Både Kart & Mät samt Mark Exploatering 
prognostiserar en balanserad budget vid årets slut.     

Bygg Miljö redovisar ett underskott om 125 tkr för perioden. Underskottet kan härledas till 
verksamhetsdelen bygglov. Hur mycket den nya taxan för bygglov påverkar intäktsnivån är 
beroende av vilken typ av ärenden som inkommer till kommunen. Under april ökade 
intäkterna jämfört med tidigare månader vilket beror på att antalet inkomna ärenden ökar. 
Dock är ärendetypen densamma som tidigare, dvs mindre tillbyggnader och andra mindre 
åtgärder. Det råder för närvarande brist på byggbara tomter i kommunen vilket märks genom 
att intäktsnivån är relativt låg trots att antalet ärenden är på ungefär samma nivå som tidigare 
år. Prognosen för helåret visar ett underskott om 500 tkr vilket kan härledas till de lägre 
intäkterna inom bygglov.   

Budget 
2021

Budget 
april

Utfall 
april

Resultat 
april

Prognos 
2021

Avvikelse 
%

(Tkr)
Samhällsbyggnad ledning 1 348 449 422 27 0 0,0%
Exploatering 8 218 2 739 2 094 645 300 3,7%
Bygg och Miljö 8 110 2 703 2 828 -125 -500 -6,2%
Strategi och Samordning 6 938 2 313 1 990 323 0 0,0%
Infrastruktur 24 023 8 008 7 867 141 200 0,8%
varav gata drift 7 340 2 447 2 516 -69 0 0,0%
varav gata teknik 15 850 5 283 5 123 160 0 0,0%
DELSUMMA 48 637 16 212 15 201 1 011 0 0,0%

Färdtjänst 5 747 1 916 2 059 -143 0 0,0%
Bostadsanpassning 2 316 772 609 163 0 0,0%

Total sektor Samhällsbyggnad 56 700 18 900 17 869 1 031 0 0,0%
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Rapport Dnr KS 2021/506
2021-05-25

Strategi Samordning redovisar ett överskott om 323 tkr för perioden. Verksamheten har i årets 
budget erhållit medel för extrasatsningar vilka kommer att genomföras. Prognosen för helåret 
visar en budget i balans. 

Infrastruktur redovisar ett samlat överskott om 141 tkr för perioden. Verksamheten har i årets 
budget erhållit medel för extrasatsningar vilka kommer att genomföras. Budgeterade medel 
för drift och underhåll av gator samt för trafikåtgärder väntas gå åt i sin helhet. Dock 
förväntas inte avsatta medel för bidrag avseende väghållning av enskilda vägar behöva nyttjas 
fullt ut. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 200 tkr.  

Färdtjänst redovisar ett underskott om 143 tkr. Utbetalning sker via a´conto till Västtrafik och 
är baserad på ett budgeterat utfall. Prognosen visar en budget i balans men osäkerhet råder om 
hur pandemin kommer att påverka resandet under hösten.  

Försäljning av exploateringsfastigheter 

Under året räknar verksamheten med att kunna sälja ytterligare en industritomt i Stora Höga, 
samt en mindre tomt inom området Kopper. Nettovinsten prognostiseras till 1 600 tkr. 
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Rapport Dnr KS 2021/506
2021-05-25

Investeringar 

 

Inom den skattefinansierade verksamheten är resecentrum den största posten. Prognosen är att 
budgeterade medel kommer att gå åt då projektet går enligt plan och följer den utsatta 
tidplanen. I övrigt kommer sek-torn under året bland annat att arbeta med återställande av 
hamnpromenaden, att stärka upp väg och GC-väg i Kyrkenorum samt utföra planerade 
asfalteringsåtgärder av vägar. Flera mindre digitaliseringsprojekt kommer att slutföras under

Samhällsbyggnad Ram Utfall Prognos Avvikelse
tkr 2021 T1 2021 2021
Resecentrum 11 393 1 020 11 393 0
GC-väg enligt plan 6 449 6 449
SB GC-väg Doteröd 121 1 500 -1 500
SB Trafik GC-väg Svenshögen 72 2 700 -2 700
Planskild GC-överfart Solgårdsdalen 5 000 0 5 000
Planerat underhåll gator 2 664 0 2 664 0
Busshållplats Nösnäs 74 0 74 0
Omskyltning enl. hastighetsplan 204 0 204 0
Trafikåtgärder 600 0 600 0
Tillgänglighetsanpassningar, pendelparkeringar 1 000 62 1 000 0
Gång och cykelvägar 663 10 653 10
SB Återställande av hamnpromenad (från I18112) 2 266 124 2 266 0
Parkbänkar politikskt uppdrag och beslut 500 0 500 0
Bro över Stenunge å 200 0 200 0
Upprustning lekplatser 926 0 926 0
Kyrkenorum, geoteknik, skredrisk 3 316 50 3 116 200
SB-Trafiksäkerhet Geoteknik Kyrkenorum 1 517 62 1 517 0
Utbyte av gatubelysning 500 0 500 0
Utredning och programvara beläggningsunderhåll 350 0 350 0
Asfaltering av Ucklumsleden 3 500 0 3 500 0
Renovering av broar 4 st 650 0 650 0
Framtagning av dagvattenmodell 500 0 500 0
Laddinfrastrukturplan 700 0 700 0
Digitaliserat arkiv 1 000 0 500 500
Samhällsbyggnad-löpande medel 0 0 0 0
Automatisering av bygglovsprocessen 500 0 500 0
Digitalisering bygglov, e-signering mm 347 39 347 0
Scanning, bygglov, IT, servrar mm 472 101 472 0
Ärendehanteringssystem-miljö (från inv. ovan) 216 49 216 0
Summa investeringar 45 507 1 710 37 548 7 959

Markköp för kommande exploatering 26 140 0 250 25 890
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 73 Dnr: KS 2021/507 
 
Uppföljning och prognos för avgiftsfinansierad verksamhet 2021 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos T1 2021 för 
avgiftsfinansierad verksamhet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vatten och Avlopp redovisar ett överskott för perioden med 714 tkr. Prognosen är ett resultat i 
balans. Intäkterna förväntas kunna täcka verksamhetens kostnader. Överskottet beror på 
anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Ytterligare anslutningsavgifter förväntas tillkomma 
under året.  

Avfall inkl. slam visar ett överskott för perioden med 90 tkr. Prognosen är ett underskott 
på 100 tkr. Verksamheten har gjort en omorganisation under våren som kommer leda till 
ökade kostnader. Vidare kommer även konsult anlitas vilket också kommer öka kostnaderna. 
Prognosen är något osäker på grund av att Renova tidigare år haft lägre kostnad för sin 
entreprenad än förväntat och därmed återbetalat kommunen i slutet på året.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2021-05-25 
Bilaga – 2021-05-14, Ekonomisk uppföljning 

 
Beslut skickas till 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/507
2021-05-25

 
Sandra Kristensson Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos T1 2021 avgiftsfinansierad verksamhet 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos T1 2021 för 
avgiftsfinansierad verksamhet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vatten och Avlopp redovisar ett överskott för perioden med 714 tkr. Prognosen är ett resultat 
i balans. Intäkterna förväntas kunna täcka verksamhetens kostnader. Överskottet beror på 
anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Ytterligare anslutningsavgifter förväntas tillkomma 
under året.  

Avfall inkl. slam visar ett överskott för perioden med 90 tkr. Prognosen är ett underskott 
på 100 tkr. Verksamheten har gjort en omorganisation under våren som kommer leda till 
ökade kostnader. Vidare kommer även konsult anlitas vilket också kommer öka kostnaderna. 
Prognosen är något osäker på grund av att Renova tidigare år haft lägre kostnad för sin 
entreprenad än förväntat och därmed återbetalat kommunen i slutet på året.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2021-05-25 
Bilaga – 2021-05-14, Ekonomisk uppföljning 

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef 
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Rapport Dnr KS 2021/507
2021-05-25

 
Sandra Kristensson 
 
 
Uppföljning och prognos T1 2021 avgiftsfinansierad verksamhet 
 
VA-enheten 

 

VA-enheten, avgiftsfinansierad 
Vatten och avlopp redovisar ett överskott om 714 tkr. Inför året har en taxejustering gjorts och 
intäkterna beräknas nu täcka verksamhetens kostnader till fullo. Intäkter för VA-
anslutningsavgifter är höga för perioden vilket bidrar till överskottet. Ytterligare 
anslutningsavgifter väntas kunna faktureras under året. Prognosen för året visar på en budget i 
balans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvikelse
%

54 765 18 255 18 592 337 0 0,0%

-53 860 -17 953 -17 577 376 0 0,0%

905 302 1 015 713 0

-904 -301 -301 0 0 0,0%

1 0 714 714 0

Prognos 
2021

Verksamhetens intäkter

Budget 
2021

Budget   
T1

Utfall       
T1

Resultat 
T1

Verksamhetens kostnader

Finansiella kostnader

Totalt VA-verksamheten

Verksamhetens nettokostnad
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Rapport Dnr KS 2021/507
2021-05-25

Avfall 

 

Avfall, avgiftsfinansierad 
Avfall inklusive slam redovisar för peri-oden en budget i balans. Under våren har 
verksamheten gjort en omorganisation vilket kommer att leda till något ökade 
personalkostnader. Man kommer också att anlita en konsult för utredning av 
kostnadsutveckling av deponier vilket inte finns budgeterad. Den ökade förbränningsskatten 
leder också till ökade kostnader för verk-samheten. Samtidigt har Renova de senaste åren haft 
lägre kostnader för sin entreprenad och kommunen har erhållit en återbetalning i slutet av året. 
Detta belopp är dock svårt att redan nu bilda sig en upp-fattning om. Verksamheten 
prognostiserar ett underskott om 100 tkr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvikelse
%

28 000 9 333 9 142 -191 0 0,0%

-28 000 -9 333 -9 105 228 -100 0,4%

0 0 37 37 -100

3 350 1 117 1 009 -108 0 0,0%
-3 350 -1 117 -956 161 0 0,0%

0 0 53 53 0

0 0 90 90 -100

Prognos 
2021

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Budget 
2021

Budget     
T1

Utfall      
T1

Resultat 
T1

Resultat Avfall

Resultat Slam

Totalt Avfallsverksamheten

Slam
Intäkter

Kostnader
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Rapport Dnr KS 2021/507
2021-05-25

 
 
Investeringar  

 

Inom den avgiftsfinansierade verksamheten är det enskilt största projektet arbetet med 
anslutning av området Svartehallen/Sågen till det kommunala VA-nätet. Andra större projekt 
under året är arbetet med förnyad slamhantering på Strävliden, fortsatt arbete med att rusta 
upp det befintliga VA-nätet samt modernisering av Ucklums avloppsreningsverk som nu är i 
sin slutfas. Man planerar också att bygga ut verksamhetsområdet i Härgusseröd samt dra en 
ny VA-ledning till Spekeröd. 

Avgiftsfinansierad verksamhet Ram Utfall Prognos Avvikelse
tkr 2021 T1 2021 2021

Avfall
Återvinningscentral inkl inpasseringssystem 400 38 400 362
Summa investeringar 400 38 400 362

Vatten och avlopp
Ny ledning Spekeröd (under E6) 2 700 0 2 700 0
Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen, utgifter 20 400 2 573 22 400 -2 000
Uppgrad, renov, VA-ledningar 5 009 745 6 000 -991
Pumpstationer 479 209 270 209
Spillvattenledning Jörlanda-Stora Höga 100 0 100 0
Sammanbyggnad färskvattenledning 160 0 160 0
Slamhantering 11 617 0 5 500 6 117
Dagvattentrumma Strandnorum 2:32 (tidigare Solgårdsdalen) 1 500 0 2 000 -500
Kapacitetsökning Svenshögens vattenverk 3 181 620 1 120 2 061
Uppgradering av avloppspumpstation 21 1 000 258 458 542
Ucklums ARV. Upprustn/modernisering 846 742 3 449 -2 603
VA Tillstånd vattenuttag Ucklum 0 154 300 -300
Förskola Norra Hallerna 1 500 0 150 1 350
Härgusseröd utbyggnad av verksamhetsområde enligt detaljplan5 000 25 3 000 2 000
Uppgradering av tillstånd Strävliden 1 046 81 500 546
VA-sanering Härgusseröd (enl. projektplan) 1 500 25 500 1 000
VA Uppgradering pumpstd.Strävliden 0 2 273 2 273 -2 273
VA Uppgradering sandfång Strävliden 0 687 1 687 -1 687
VA ny centrifug Strävliden 0 167 867 -867

Summa VA-investeringar 56 038 8 559 53 434 2 604

Summa investeringar 56 038 8 559 53 434 2 604

Exploateringsområden
VA inkomster -9 100 -4 187 -5 000 -4 100

VA-utgifter 17 250 9 9 17 241
Gata utgifter 3 600 338 1 338 2 262

Summa exploateringar 11 750 -3 840 -3 653 15 403

72



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 72 Dnr: KS 2019/79 
 
Detaljplan för verksamheter och tennis på Stenung 4:56 med flera, 
gamla SIF-området 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade samrådshandlingar för verksamheter och 
tennis på Stenung 4:56 med flera, gamla SIF-området och skicka ut planförslaget på samråd i 
enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §. Kommunstyrelsen beslutar att 
godkänna checklistan till undersökningssamråd och skicka den på undersökningssamråd i 
enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. 9 § samt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 
3§. 

Vidare beslutas att planen ska handläggas med utökat förfarande enligt Plan-och Bygglagen 
(2010:900). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planarbetet har pågått mellan 2007 till 2013 och har sedan dess legat vilande. 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 att ge ny planstart med utökat 
planområde enligt gällande lagstiftning. Planarbetet beräknas fortlöpa med planerad 
antagen plan till våren 2022. 
 
Kommunen har nu tagit fram ett nytt samrådsförslag och genomfört en checklista inför ett 
undersökningssamråd. I checklistan har kommunen bedömt att planen inte kommer 
innebära betydande miljöpåverkan och detta ställningstagande ska nu samrådas med 
Länsstyrelsen. I arbetet har en uppdaterad geoteknisk utredning tagits fram för att 
säkerställa att marken går att fylla upp för att följa kommunens beslut gällande färdigt golv 
inom ramen för stigande vatten. Utredningen har även studerat grundläggning och vart 
behovet av erosionsskydd behövs i Stenunge ån. En va-utredning med dagvattenhantering 
och rening har tagits fram för att säkerställa hanteringen av tillkommande föroreningar och 
vattenvolymer. Kommunen har även studerat möjliga användningar, volymer, 
angöringsvägar och liknande. Förslaget föreslår att området tillåts användas till 
verksamheter, tekniska anläggningar och på en yta kring nuvarande tennishall även 
användningen tennis. Även en kortare sträcka ny gata med vändplats föreslås anläggas. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

Strandskyddet kring Stenunge ån respekteras och planeras som naturmark. Kommunen vill 
nu skicka ut förslaget på samråd för att inhämta synpunkter från myndigheter, sakägare och 
andra intressenter. Eftersom planen har bedömts ha större allmän intresse och området inte 
omnämnts vidare i ÖP 2020 föreslås att planen handläggs med utökat förfarande. 
 
Totalt innebär planförslaget cirka 29’000 kvadratmeter mark för verksamheter varav cirka 
15’200 kvadratmeter kan brukas av kommunen eller gå till försäljning och cirka 4’800 
kvadratmeter beräknas direktanvisas till två parter.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 11 juni 2013 att godkänna samrådsredogörelsen 
och med föreslagna justeringar upprätta utställningshandlingar samt låta ställa ut planen på 
utställning. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 11 juni 2013 att godkänna 
samrådsredogörelsen och med föreslagna justeringar upprätta utställningshandlingar samt 
låta ställa ut planen på utställning.  

 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 30 oktober 2012 att godkänna 
samrådshandlingarna och skicka ut på samråd. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 
28 september 2010 om planstart. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 3 oktober 2007 
att bevilja ansökan om planbesked för detaljplanen och att prövning genom detaljplan 
medges med syfte att medge ändamålet småindustri. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30 
 
Beslut skickas till 
Veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/79
2021-04-30

 
Peter Nilsson Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Samråd för detaljplan för verksamheter och tennis på Stenung 4:56 
med flera, gamla SIF-området 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade samrådshandlingar för verksamheter och 
tennis på Stenung 4:56 med flera, gamla SIF-området och skicka ut planförslaget på samråd i 
enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §. Kommunstyrelsen beslutar att 
godkänna checklistan till undersökningssamråd och skicka den på undersökningssamråd i 
enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. 9 § samt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 
3§. 

Vidare beslutas att planen ska handläggas med utökat förfarande enligt Plan-och Bygglagen 
(2010:900). 

 
Sammanfattning av ärendet 
I och med att Stenungsunds IF:s verksamhet har flyttat ifrån aktuellt område har mark 
frigjorts för ny användning. 
 
Eftersom det finns ett stort behov av mark för verksamheter i kommunen föreslås en ändrad 
markanvändning från idrottsändamål till verksamheter och på marken kring nuvarande 
tennishall även användningen tennis. Den nya ägaren av Stenung 4:185 önskar även få till 
stånd möjligheter att uppföra lokaler för verksamheter. 
 
I Översiktsplanen 2006 anges det aktuella området som förändrad markanvändning för 
verksamheter. Eftersom användningen tennis föreslås på befintlig tennishall och att denna 
användning inte angivits för området i Översiktsplanen 2020 föreslås att planen ska 
handläggas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.  
 
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Beskrivning av ärendet 
Planarbetet har pågått mellan 2007 till 2013 och har sedan dess legat vilande. 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 att ge ny planstart med utökat 
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planområde enligt gällande lagstiftning. Planarbetet beräknas fortlöpa med planerad 
antagen plan till våren 2022.  
 
Kommunen har nu tagit fram ett nytt samrådsförslag och genomfört en checklista inför ett 
undersökningssamråd. I checklistan har kommunen bedömt att planen inte kommer 
innebära betydande miljöpåverkan och detta ställningstagande ska nu samrådas med 
Länsstyrelsen. I arbetet har en uppdaterad geoteknisk utredning tagits fram för att 
säkerställa att marken går att fylla upp för att följa kommunens beslut gällande färdigt golv 
inom ramen för stigande vatten. Utredningen har även studerat grundläggning och vart 
behovet av erosionsskydd behövs i Stenunge ån. En va-utredning med dagvattenhantering 
och rening har tagits fram för att säkerställa hanteringen av tillkommande föroreningar och 
vattenvolymer. Kommunen har även studerat möjliga användningar, volymer, 
angöringsvägar och liknande. Förslaget föreslår att området tillåts användas till 
verksamheter, tekniska anläggningar och på en yta kring nuvarande tennishall även 
användningen tennis. Även en kortare sträcka ny gata med vändplats föreslås anläggas. 
Strandskyddet kring Stenunge ån respekteras och planeras som naturmark. Kommunen vill 
nu skicka ut förslaget på samråd för att inhämta synpunkter från myndigheter, sakägare och 
andra intressenter. Eftersom planen har bedömts ha större allmän intresse och området inte 
omnämnts vidare i ÖP 2020 föreslås att planen handläggs med utökat förfarande. 

 
Totalt innebär planförslaget cirka 29’000 kvadratmeter mark för verksamheter varav cirka 
15’200 kvadratmeter kan brukas av kommunen eller gå till försäljning och cirka 4’800 
kvadratmeter beräknas direktanvisas till två parter. 
 

 
Tänkt planområde är markerat i kartutsnittet i blått. 
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Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 11 juni 2013 att godkänna samrådsredogörelsen 
och med föreslagna justeringar upprätta utställningshandlingar samt låta ställa ut planen på 
utställning. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 11 juni 2013 att godkänna 
samrådsredogörelsen och med föreslagna justeringar upprätta utställningshandlingar samt 
låta ställa ut planen på utställning.  

 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 30 oktober 2012 att godkänna 
samrådshandlingarna och skicka ut på samråd. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 
28 september 2010 om planstart. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 3 oktober 2007 
att bevilja ansökan om planbesked för detaljplanen och att prövning genom detaljplan 
medges med syfte att medge ändamålet småindustri. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för detaljplanearbetet regleras i plankostnadsavtal.  
 
Detaljplanens genomförande kan medföra behov av utbyggnad av infrastruktur, utredningar 
och möjlighet till markförsäljning och liknande. Kostnader för genomförandet av detaljplanen 
regleras i exploateringsavtal inför antagandet av detaljplanen samt i kommande 
marköverlåtelseavtal i samband med markanvisning efter detaljplanens laga kraft. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Befintlig verksamhet för tennis omfattar barn och ungdomar och kommer analyseras vidare i 
planarbetet. Planen kommer pröva om verksamheten kan fortgå tills ny placering av hall har 
säkerställts. 
 
Juridiska bedömningar 
Inga vidare juridiska bedömningar är gjorda i detta skede. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30 
Plankarta 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning 
Checklista undersökningssamråd 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
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Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
oskar.roussakis@stenungsund.se
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 69 Dnr: KS 2018/332 
 
Fortsatt arbete med detaljplan för CW Borgs väg 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta detaljplanearbetet på CW Borgs väg för att utveckla 
området med bostäder och lokaler samt utesluta kontorsanvändning. Nytt 
markanvisningsavtal ska tecknas med Exploatören efter de nya aktuella förutsättningarna. 

Jäv 
Olof Lundberg (S) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det pågår arbete med detaljplan för CW Borgs väg. Under arbetet har förutsättningar 
avseende risk från Bohusbanan kartlagts och ett positivt planeringsbesked från länsstyrelsen 
har lämnats till kommunen. Exploatör för detaljplanen har med anledning av de kartlagda 
förutsättningarna utryckt sin vilja att undersöka en exploatering med en högre andel bostäder 
än tidigare bebyggelseförslag och utesluta kontorsbebyggelse.   
 
De kartlagda förutsättningarna innebär en minskning av exploateringsbar mark i planen då ett 
avstånd av 50 meter behöver tas från Bohusbanan. Kontorslokaler har med anledning av låg 
efterfrågan varit ifrågasatt under en längre tid, eftersom det inte längre behövs en 
barriärbyggnad så föreslås kontoren utgå. Enligt gällande markanvisningsavtal baseras 
exploatörens totala markpris på antalet ljus BTA (bruttoarea) inom det markanvisade området. 
Det nya bebyggelseförslaget visar ett beräknat försäljningspris om 51,8 mnkr, vilket innebär 
ett minskat markpris om cirka 7 mnkr jämfört med det tidigare tilldelade 
markanvisningsförslaget. Slutligt försäljningspris beror på antagen detaljplans tillåtna BTA 
och hur stor del av denna Exploatören använder för ljus BTA enligt ritningar. Nytt 
markanvisningsavtal behöver tecknas med Exploatören. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2021-04-27 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) och Göder Bergermo (L) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltnings förslag och 
finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Anders.hulterstrom@stenungsund.se 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
Therese.brattfors@stenungsund.se 
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Fabiana Tomé Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Fortsatt arbete med detaljplan för CW Borgs väg 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta detaljplanearbetet på CW Borgs väg för att utveckla 
området med bostäder och lokaler samt utesluta kontorsanvändning. Nytt 
markanvisningsavtal ska tecknas med Exploatören efter de nya aktuella förutsättningarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det pågår arbete med detaljplan för CW Borgs väg. Under arbetet har förutsättningar 
avseende risk från Bohusbanan kartlagts och ett positivt planeringsbesked från länsstyrelsen 
har lämnats till kommunen. Exploatör för detaljplanen har med anledning av de kartlagda 
förutsättningarna utryckt sin vilja att undersöka en exploatering med en högre andel bostäder 
än tidigare bebyggelseförslag och utesluta kontorsbebyggelse.   
 
De kartlagda förutsättningarna innebär en minskning av exploateringsbar mark i planen då ett 
avstånd av 50 meter behöver tas från Bohusbanan. Kontorslokaler har med anledning av låg 
efterfrågan varit ifrågasatt under en längre tid, eftersom det inte längre behövs en 
barriärbyggnad så föreslås kontoren utgå. Enligt gällande markanvisningsavtal baseras 
exploatörens totala markpris på antalet ljus BTA (bruttoarea) inom det markanvisade området. 
Det nya bebyggelseförslaget visar ett beräknat försäljningspris om 51,8 mnkr, vilket innebär 
ett minskat markpris om cirka 7 mnkr jämfört med det tidigare tilldelade 
markanvisningsförslaget. Slutligt försäljningspris beror på antagen detaljplans tillåtna BTA 
och hur stor del av denna Exploatören använder för ljus BTA enligt ritningar. Nytt 
markanvisningsavtal behöver tecknas med Exploatören. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 28 mars 2017 § 34 att påbörja arbetet med 
detaljplan för Stenung 3:112 med flera, CW-Borgs väg. Ett program för CW Borgs 
väg/Snippenområdet upprättades under 2011. Programmet utgör underlag till detaljplan CW 
Borgs väg.  
 
Området där CW Borgs väg möter Strandvägen kallas för ”Snippenområdet” och innehåller 
en av de äldsta gatorna i Stenungsund. Platsen är Stenungsunds mittpunkt och här korsar de 
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största och viktigaste kommunikationslederna varandra, de flesta passerar ”Snippen” antingen 
till tåg- och busstationen eller på väg till Stenungs torg. Snippenområdet ligger i fördjupad 
översiktsplan för Stenungsunds tätort, som ett utvecklingsområde där en väl utformning av 
bebyggelsemiljön ska ge en förnyad stadsbild.  

 
Figur 1. ÖVERSIKTSKARTA med aktuellt planområde 

Tidigare ställningstaganden 
Ett program har tagits fram för CW Borgs väg vilket antogs av samhällsbyggnadsutskottet 
2011-06-14 § 126. Programmet utgör ett underlag till detaljplan CW Borgs väg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 att godkänna upprättat markanvisningsprogram 
för CW Borgs väg och ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå ut med 
markanvisningsutlysningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-14 § 222 att godkänna markanvisning och att 
samtliga kvarter av CW Borgs väg/Snippen tilldelas Riksbyggen. 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017-03-28 § 34, att påbörja arbetet med detaljplan för  
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Stenung 3:112 med flera, CW-Borgs väg. 
Kommunstyrelse beslutade 2020-10-08 § 338 att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om 
planeringsbesked från länsstyrelsen ur riskhänseende enligt de bebyggelseförslag som tagits 
fram för området. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 § 393 att ändra planområdesgräns och att dela upp 
detaljplan för CW Borgs väg i två detaljplaner, en med de ingående fastigheterna Stenung 
3:112, 3:114, 3:174, 3:234, 3:244, samt del av Stenung 3:57 och en med de ingående 
fastigheterna Stenung 3:119, 3:248 samt del av Stenung 3:57. 

Bebyggelseförslaget innehåller bebyggelse längs CW Borgs väg bestående av två kvarter:  
Kv. A ”Bonum och Kv B ”BRF” med plats för cirka 100 lägenheter samt lokaler i bottenplan. 
Kvarteren C ”KHF” innehåller bebyggelse längs Strandvägen med plats för cirka 60 
lägenheter samt gemensamhetslokaler.  
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Figur 2. Preliminär bebyggelseförslag 

Ekonomiska konsekvenser 
Det nya bebyggelseförslaget innehåller inga fristående kontorsbyggnader och en något högre 
andel bostäder än tidigare förslag. De tillkommande bostäderna ersätter del av tidigare 
föreslagen intäkt för kontor. Enligt gällande markanvisningsavtal baseras exploatörens totala 
markpris på antalet ljus BTA (bruttoarea) inom det markanvisade området. Exploatören 
betalar ett högre markpris för bostäder än kontor. Slutligt försäljningspris beror på antagen 
detaljplans tillåtna BTA och hur stor del av denna Exploatören använder för ljus BTA enligt 
ritningar. 
 
Tidigare beräknat försäljningspris är cirka 58 850 000 kr enligt exploatörens förslag och 
uppgifter under markanvisningsutlysningen år 2016. Det nya bebyggelseförslaget visar ett 
beräknat försäljningspris om 51 800 000 kr, vilket innebär ett minskat markpris om cirka 
7 000 000 kr jämfört med det tidigare tilldelade markanvisningsförslaget. Arbetet med 
detaljplanen är i tidigt skede och det råder fortsatt osäkerhet om den föreslagna 
exploateringsgraden kan uppnås inom detaljplaneområdet. Nytt markanvisningsavtal behöver 
tecknas med Exploatören. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär angående det fortsatta detaljplanearbetet 
medför inte beslutet i sig inte några konsekvenser för barn.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2021-04-27 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Anders.hulterstrom@stenungsund.se 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
Therese.brattfors@stenungsund.se
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 70 Dnr: KS 2018/137 
 
Målbild för centrala och södra Hallerna 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta målbildsarbetet och detaljplanearbetet för södra och 
centrala Hallerna. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för södra 
och centrala Hallerna enligt bifogad kartskiss (bilaga 1). 

 
Sammanfattning av ärendet 
I februari 2018 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att avsluta två tidigare programarbeten i 
centrala och södra Hallerna och därefter ge förvaltningen uppdrag att påbörja 
detaljplanearbete för både centrala och södra Hallerna. Förvaltningen fick även i uppdrag att 
påbörja ett målbildsarbete för området och återrapportera det tillsammans med en tidig 
exploateringskalkyl. 
 
Förvaltningen har under målbildsarbetet studerat översiktligt hur området kan byggas ut och 
vilka trafiklösningar som kan vara nödvändiga att genomföra för att kunna bygga ut området. 
För att underlätta detaljplanearbete föreslås att målbildsarbetet avslutas och att ett 
planprogram tas fram för centrala och södra Hallerna. Det material som tagits fram under 
målbildsarbetet kommer att fungera som underlagsmaterial till planprogrammet.  
 
Under arbetet med ett planprogram ges möjlighet i ett tidigt skede att få in officiella 
synpunkter från exempelvis Länsstyrelsen, Trafikverket, Lantmäteriet, fastighetsägare och 
andra berörda intressenter i området.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 
Bilaga 1. Kartskiss över programområdet 
Bilaga 2. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet 2011-03-01 § 27 
Bilaga 3. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet 2013-09-02 § 100 
Bilaga 4. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet 2018-02-20 § 11 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

 
Beslut skickas till 
oskar.roussakis@stenungsund.se 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
therese.brattfors@stenungsund.se 
 

 
 

86



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/137
2021-04-08

 
Therese Brattfors Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Uppdrag om planprogram, centrala och södra Hallerna 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta målbildsarbetet och detaljplanearbetet för södra och 
centrala Hallerna. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för södra 
och centrala Hallerna enligt bifogad kartskiss (bilaga 1). 

 
Sammanfattning av ärendet 
I februari 2018 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att avsluta två tidigare programarbeten i 
centrala och södra Hallerna och därefter ge förvaltningen uppdrag att påbörja 
detaljplanearbete för både centrala och södra Hallerna. Förvaltningen fick även i uppdrag att 
påbörja ett målbildsarbete för området och återrapportera det tillsammans med en tidig 
exploateringskalkyl. 
 
Förvaltningen har under målbildsarbetet studerat översiktligt hur området kan byggas ut och 
vilka trafiklösningar som kan vara nödvändiga att genomföra för att kunna bygga ut området. 
För att underlätta detaljplanearbete föreslås att målbildsarbetet avslutas och att ett 
planprogram tas fram för centrala och södra Hallerna. Det material som tagits fram under 
målbildsarbetet kommer att fungera som underlagsmaterial till planprogrammet.  
 
Under arbetet med ett planprogram ges möjlighet i ett tidigt skede att få in officiella 
synpunkter från exempelvis Länsstyrelsen, Trafikverket, Lantmäteriet, fastighetsägare och 
andra berörda intressenter i området.  
 
Beskrivning av ärendet 
Området Hallerna är beläget cirka tre kilometer söder om Stenungsunds centrum. Hallerna 
delas in i norra, centrala och södra Hallerna. Inom området finns flera fina grönområden och 
stråk som är uppskattade för sina rekreativa värden. I kommunens översiktsplan 2020 beskrivs 
att Hallerna ska byggas ut till en egen stadsdel i Stenungsund med underlag för service i ett 
stadsdelscentrum. För Norra Hallerna finns ett planprogram framtaget. Ett flertal detaljplaner 
finns idag inom Hallernaområdet. 
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Karta 1. Röd cirkel visar Hallernas geografiska placering i kommunen. 
 
I februari 2018 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att avsluta två tidigare programarbeten i 
området, se bilaga 2 och 3, och därefter ge förvaltningen uppdrag att påbörja detaljplanearbete 
för både centrala och södra Hallerna. Förvaltningen fick även i uppdrag att påbörja ett 
målbildsarbete för området och återrapportera det tillsammans med en tidig 
exploateringskalkyl, se bilaga 4.  
 
Förvaltningen har under målbildsarbetet studerat översiktligt hur området kan byggas ut och 
vilka trafiklösningar som kan vara nödvändiga att genomföra för att kunna bygga ut området. 
Inom målbildsområdet ingår en större del brukningsvärd jordbruksmark, hög andel 
fornlämningar, värdefulla naturmiljöer och i området finns grönstruktur som bedöms ha höga 
och mycket höga värden. Enligt översiktsplanen 2020 är det viktigt att de gröna 
värdena beaktas vid planering av ny bebyggelse inom området. Enligt översiktsplan 2020 
föreslås cirka 1000–1500 nya bostäder i Hallernaområdet. 
 
Under processen med framtagandet av målbilden har en strukturbild med föreslagen 
markanvändning och övergripande trafikstruktur tagits fram. Under arbetets gång har ett lite 
större område än det ursprungliga målbildsarbetet studerats för att få till en bättre helhet för 
hela Hallerna. På en översiktlig nivå har områden för flerbostadshus och småhus studerats. 
Områden för ny kommunal service, såsom förskola, har också studerats samt var ett centrum 
för Hallerna skulle kunna placeras. Utöver detta har även möjligheter till mindre förtätning av 
området, och i anslutning till området, studerats. Dessutom har nya vägstrukturer, inklusive 
gång- och cykelvägar, undersökts för området.  
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Parallellt med detta arbete har en tidig, och översiktlig, exploateringskalkyl tagits fram.  
 
För att underlätta detaljplanearbete föreslås att målbildsarbetet avslutas och att ett 
planprogram tas fram. Det material som tagits fram under målbildsarbetet föreslås fungera 
som underlagsmaterial till planprogrammet. Den stora fördelen med att ta fram ett 
planprogram är att i ett tidigt skede ge möjlighet att få in officiella synpunkter från 
exempelvis länsstyrelsen, trafikverket, lantmäteriet, fastighetsägare och andra berörda 
intressenter i området. Man kan i och med detta i ett tidigt skede få information om vilka 
utredningar som behöver tas fram och ligga till grund för detaljplanearbetet. En annan fördel 
med ett planprogram är att i ett tidigt skede uppmärksamma frågor som berör flera aktörer 
med motstående intressen. Detta är något som främjar medborgardialogen, vilket är en viktig 
del i kommunens vision. Det finns ingen framtagen fördjupad översiktsplan för Hallerna och 
översiktsplan 2020 är relativt schematisk vad gäller Hallerna vilket gör att det finns ett större 
behov av att ta fram ett planprogram.  
 
I ett inledande skede av arbetet med planprogrammet behöver en naturvärdesinventering och 
en landskapsanalys över området tas fram och utgöra underlag i kommande förslag om 
planprogram. I ett inledande skede kommer även ett förslag på en vision för planprogrammet 
tas fram. Avslutningsvis bedöms att ett arbete med ett planprogram bidrar till ett mer effektivt 
och kvalitativt planarbete. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med planprogrammet föreslås att bekostas av kommunen i sin helhet vilket kan 
innebära att eventuella utredningar behöver beställas under arbetet med planprogrammet. 
Kostnader för kommande detaljplaner föreslås regleras genom plankostnadsavtal med privata 
aktörer och delvis genom kommunen.  
 
Kommunen får efter detaljplanearbetet intäkter vid bland annat försäljning av planlagd 
kvartersmark och exploateringsbidrag. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Planarbetet bedöms att bidra till att ge barn och unga möjlighet att växa upp och utvecklas i en 
attraktiv boende- och uppväxtmiljö. I området föreslås att en ny förskola placeras vilket 
innebär att barn som flyttar till området får en lättillgänglig lärandemiljö. Under planarbetet 
föreslås ökad kollektivtrafik och fler gång- och cykelvägar möjliggöras vilket bidrar till att 
barn och unga ges möjligheter att vistas i en säker trafikmiljö.  
 
Juridiska bedömningar 
Målbild och planprogram är inte juridiskt bindande. En lagakraftvunnen detaljplan är 
bindande att följa. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/137
2021-04-08

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 
Bilaga 1. Kartskiss över programområdet 
Bilaga 2. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet 2011-03-01 § 27 
Bilaga 3. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet 2013-09-02 § 100 
Bilaga 4. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet 2018-02-20 § 11 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef Exploatering  
 
 
Beslut skickas till 
oskar.roussakis@stenungsund.se 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
therese.brattfors@stenungsund.se 
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Ungefärligt 
programområde
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STENUNGSUNDS 
     KOMMUN 
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 

Utdrag ur 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011-02-22 

 
 
§ 27 Diarienummer 0852/10 
 
Program för bostäder i Norumsdalen 
 
Sammanfattning 
Ett program för del av Norumsådalen skall upprättas för att utreda förutsättningar för område 
med bostäder. 
 
Bakgrund 
Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för bostäder på fastigheten 
Strandnorum 2:32 och 2:18 m.fl., har inkommit från Stenungsundshem. 
 
Norumsdalen är i ÖP06 utpekat område för framtida utbyggnadsområde för bostäder. 
Avsikten är att på sikt utveckla en tätare samhällsbildning norr om väg 653 och i anslutning 
till utbyggnadsområdet Hallerna och de befintliga bebyggelsegrupper som finns i området 
idag. På sikt ska det här kunna inrymmas minst ca 300 nya bostäder. 
 
Det område som är aktuellt för planprövning och som i första hand skall studeras i ett 
planprogram är området norr om väg 653 och söder om Hallernaområdet. I ÖP06 beskrivs 
utvecklingsområdet Norumsdalen som ett område som på sikt kan utvecklas med bebyggelse 
innehållande i huvudsak bostäder med inslag av verksamheter. Det aktuella området är inte 
tidigare detaljplanelagt. Programområdet kommer att delas upp i flera detaljplaneområden. 
En första etapp kan här innehålla ca 130 marklägenheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2011-02-07 
Kartor 
Ansökan 2010-11-19 
 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att bevilja ansökan om planbesked för detaljplan 
Norumsdalen, norr om väg 653. Detaljplanen skall föregås av program. 
Detaljplanen skall upprättas genom sökandes försorg och på dennes bekostnad, planarbetet 
kan inledas när ett plankostnadsavtal har ingåtts med beställaren. Beställaren 
uppmärksammas att med hänsyn till mängden redan pågående planarbeten, kan det dröja en 
tid innan arbetet med detaljplanen för Norumsdalen kan påbörjas. 
 
Programhandlingar skall vara färdigställda inom 2 år från och med när ett plankostnadsavtal 
har tecknats och planen har prioriterats. Planbeslutet innebär inte någon garanti för att 
detaljplanen kommer att antagas och vinna laga kraft. 
 
Detaljplanen läggs i planprioriteringsgrupp 3, vilket innebär planstart inom 2-3 år efter beslut 
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från Samhällsbyggnadsutskottet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Helena Franzén 

 

 
2011-03-01 
 

 

 
 
Ordförande 
Arne Olsson 
 

 
 
Justerare 
Roger Andersson 
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STENUNGSUNDS 
     KOMMUN 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

Utdrag ur 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-08-27 

 
 
§ 100 Diarienummer  0542/13 
 
Planbesked gällande program för Centrala Hallerna 
 
Bakgrund 
En ansökan om planbesked har inkommit från Mark och Exploatering gällande upprättande 
av program för Centrala Hallerna (Nösnäs 1:284, Kyrkenorum 4:13, 5:1 m fl.).  Programmet 
syftar, enligt ansökan, till att utreda förutsättningar för exploatering och utgöra grund för 
markanvisning och detaljplanering av den kommunägda marken. Ansökan gäller 
huvudsakligen flerbostadshus både i form av kvartersstruktur och i friare former samt 
eventuellt tätare former av radhus och enbostadshus. Utöver bostäder finns önskemål att viss 
service, handel och verksamheter prövas. 
 
Ansökan går helt i linje med kommunens översiktsplan, ÖP 06, som redovisar centrala 
Hallerna som ett utbyggnadsområde. Hela Hallernaområdet planeras, enligt ÖP, bli en egen 
stadsdel med plats för ca 1100 nya lägenheter fram till år 2025 med underlag för service i ett 
stadsdelscentrum. Aktuellt område bedöms kunna rymma ca 300 lägenheter beroende på 
täthet och bevarande av naturmark. 
 
Området består till större delen av icke detaljplanelagd mark. 
 
Ansökan följer GR's strukturbild genom områdets närhet till Stenungsund som 
regiondelscentrum och till regional kollektivtrafik. Tillgång till lokal kollektivtrafik finns 
utmed Hallernaleden. 
 
Samhällsbyggnad Plan ser positivt på att man i ett program utreder förutsättningarna för 
kommande detaljplaner. Ett program möjliggör en tidig förankring av kommunens olika 
ställningstaganden hos myndigheter och boende i området innan exploatör utsetts och 
detaljplanearbete påbörjats. Då programmet syftar till att ligga till grund för markanvisningar 
måste det vara relativt detaljerat i frågor om övergripande gestaltning och struktur. 
 
Områdets trafikmatning bedöms främst kunna ske från Hallernaleden via den nya lokalgatan 
som sträcker sig söderut. Ytterligare kopplingar, till t.ex. Halltorpsvägen, och hur väl 
området skall integreras med omkringliggande struktur får utredas vidare i programarbetet. 
 
Området är idag till större delen skogsbeklätt och delvis kuperat med inslag av små 
ängspartier och bebyggelse i norr. 
 
Frågor som programmet särskilt måste belysa är bevarande av grönområden och 
grönstrukturens kopplingar till angränsande områden samt områdets exploateringsgrad, 
utformning och gestaltning. Med hänsyn till områdets centrala läge i Hallernaområdet bör en 
relativt hög täthet eftersträvas. 
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Frågor om trafik, buller, arkeologi, dagvatten, VA, geotekniska förhållanden, naturvärden 
och ev. biotoper behöver belysas, samt utredningar kopplat till flertalet av dessa tas fram. 
 
Då området är utpekat i översiktsplanen som förtätningsområde samt har god tillgång till 
kollektivtrafik och möjlighet till framtida service ställer sig Samhällsbyggnad Plan positiv till 
ansökan. Områdets mer exakta avgränsning och programarbetet som helhet får studeras 
vidare och återkopplas till samhällsbyggnadsutskottet vid lämpliga tillfällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-08-14 
Karta ungefärligt programområde 
Ansökan 2013-06-27 
Kartor 
 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att lämna positivt planbesked för upprättande av 
program gällande fastigheterna Nösnäs 1:284 och Kyrkenorum 4:13, 5:1 m fl. 
 
Programmet läggs i planprioriteringsgrupp 1, vilket innebär att planarbetet kan startas direkt. 
Programmet beräknas kunna antas tidigast i slutet av 2014. 
 
Plankostnadsavtal skall tecknas innan planarbetet kan startas. 
__________________ 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Helena Franzén 

 

 
2013-09-02 
 

 

 
 
ordförande 
Arne Olsson 
 

 
 
justeringsperson 
Christina Engström 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Samhällsbyggnadsutskottet 
2018-02-20 

 
 
§ 11  Diarienummer 0075/18 
 
Planuppdrag för Centrala och Södra Hallerna 
 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att avsluta planprogramsärendena för Centrala och Södra 
Hallerna och ersätter dem med en detaljplan för hela området. 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ge sektor Samhällsbyggnad Plan i uppdrag att påbörja 
detaljplanearbetet för både Centrala (Nösnäs 1:284, Kyrkenorum 4:13, 5:1 m fl.) och Södra 
Hallerna (Strandnorum 2:32 och 2:18 m.fl.) samt att förvaltningen påbörjar ett målbildsarbete 
och återrapporterar tillsammans med en tidig exploateringskalkyl. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Två ansökningar om planbesked (en ansökan om planbesked från MEX gällande upprättande 
av program för Centrala Hallerna och en ansökan om planbesked från Stenungsundshem för 
upprättande av detaljplan för bostäder) har inkommit till Samhällsbyggnadsutskottet. 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2011-03-01 att bevilja ansökan om planbesked för 
detaljplan Norumsdalen (Södra Hallerna), norr om väg 653. Detaljplanen skall föregås av 
program. 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-09-02 att lämna positivt planbesked för 
upprättande av program (Centrala Hallerna) gällande fastigheterna Nösnäs 1:284 och 
Kyrkenorum 4:13, 5:1 m fl. 
Då området är utpekat i översiktsplanen som förtätningsområde samt har god tillgång till 
kollektivtrafik och möjlighet till framtida service ställer sig Samhällsbyggnad Plan positiv till 
ett planuppdrag istället för Planprogram. Områdets mer exakta avgränsning och planearbete 
som helhet får studeras vidare och återkopplas till samhällsbyggnadsutskottet vid lämpliga 
tillfällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-01-23 
 
Yrkande på sammanträdet 
Olof Lundberg (S): Yrkar på bifall till liggande förslag till beslut samt att förvaltningen 
påbörjar ett målbildsarbete och återrapporterar tillsammans med en tidig exploateringskalkyl. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att ett enigt samhällsbyggnadsutskott bifaller Olof Lundbergs (S) yrkande. 
 
_______________________ 
 
Protokollet ska skickas till  
Mark- och Exploatering 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Samhällsbyggnadsutskottet 
2018-02-20 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Richard Brown 
 
Justeringsdatum 
2018-02-23 
 
Ordförande   Justerare 
Göder Bergermo (L)  Olof Lundberg (S)
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 67 Dnr: KS 2021/448 
 
Uppföljning och prognos sektor stödfunktioner 2021 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos tertial 1 2021 för sektor 
stödfunktioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 30 april en positiv avvikelse om 3 989 tkr. Prognos 
för helår beräknas till ett överskott på 1 750 tkr.  
  
Utfallet för de centrala stabsfunktionerna per den 30 april är positivt och uppgår till 3 095 tkr. 
De huvudsakliga anledningarna till avvikelsen är lägre personalkostnader samt lägre 
kostnader än budgeterat för Soltak inom tjänsteområde ekonomi och IT. De lägre 
personalkostnaderna beror på vakanser som ännu inte tillsatts samt sjukfrånvaro. Dessutom 
har de extra satsningar som kommunfullmäktige beslutade om i januari ännu inte verkställts.  
Prognosen för helår är ett överskott om 250 tkr.  
  
Fastighet redovisar för första tertialet ett överskott om 205 tkr. Överskottet kan hänföras till 
lägre energikostnader än normalt. Kostnaderna har särskilt varit låga på gymnasiet 
och Stenungsund Arena. Kommunens kostnader för snöröjning har dock varit högre än 
budgeterat. Prognosen för fastighet är positiv och uppgår till 500 tkr.  
 
Service redovisar för perioden en positiv avvikelse om 689 tkr. Prognos för helår är ett 
överskott om 1 000 tkr. Den positiva avvikelsen samt prognosen beror på att gymnasiet har 
varit stängt, vilket inneburit att måltids kostnader för livsmedel blivit lägre än 
budgeterat. Dessutom avviker personalkostnaderna positivt inom lokalvården. Det beror att 
kommunens verksamhetslokaler under pandemin används i lägre utsträckning vilket också 
innebär ett minskat behov av lokalvård.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-06 
Rapport 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

 
 
Beslut skickas till 
anna.heed@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/448
2021-05-06

 
Anna Heed Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos sektor stödfunktioner tertial 1 2021 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna uppföljning och prognos tertial 1 2021 för sektor 
stödfunktioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 30 april en positiv avvikelse om 3 989 tkr. Prognos 
för helår beräknas till ett överskott på 1 750 tkr.  
  
Utfallet för de centrala stabsfunktionerna per den 30 april är positivt och uppgår till 3 095 tkr. 
De huvudsakliga anledningarna till avvikelsen är lägre personalkostnader samt lägre 
kostnader än budgeterat för Soltak inom tjänsteområde ekonomi och IT. De lägre 
personalkostnaderna beror på vakanser som ännu inte tillsatts samt sjukfrånvaro. Dessutom 
har de extra satsningar som kommunfullmäktige beslutade om i januari ännu inte verkställts.  
Prognosen för helår är ett överskott om 250 tkr.  
  
Fastighet redovisar för första tertialet ett överskott om 205 tkr. Överskottet kan hänföras till 
lägre energikostnader än normalt. Kostnaderna har särskilt varit låga på gymnasiet 
och Stenungsund Arena. Kommunens kostnader för snöröjning har dock varit högre än 
budgeterat. Prognosen för fastighet är positiv och uppgår till 500 tkr.  
 
Service redovisar för perioden en positiv avvikelse om 689 tkr. Prognos för helår är ett 
överskott om 1 000 tkr. Den positiva avvikelsen samt prognosen beror på att gymnasiet har 
varit stängt, vilket inneburit att måltids kostnader för livsmedel blivit lägre än 
budgeterat. Dessutom avviker personalkostnaderna positivt inom lokalvården. Det beror att 
kommunens verksamhetslokaler under pandemin används i lägre utsträckning vilket också 
innebär ett minskat behov av lokalvård.  
 
Beskrivning av ärendet 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet rör uppföljning av ekonomi bedömer förvaltningen att det inte påverkar barn. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/448
2021-05-06

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-06 
Rapport 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
anna.heed@stenungsund.se
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Bilaga: Uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner T1 2021 
 

 
 
Sektor stödfunktioner 

Sektor stödfunktioner redovisar per den 30 april en positiv avvikelse om 3 989 tkr. Prognos för helår 
beräknas till ett överskott om 1 750 tkr.  

Sektorsövergripande  

Utfallet är positivt och uppgår till 700 tkr. Prognosen för helår är ett överskott om 500 tkr. Avvikelsen 
och den positiva prognosen kan hänföras till att de satsningar som kommunfullmäktige beslutade om i 
januari ännu inte har verkställts. Dessutom förväntas de verksamhetsrelaterade kostnaderna bli lägre 
än budgeterat.  

Administrationsfunktionen 

Administrationsfunktionen redovisar för perioden en positiv avvikelse på 304 tkr. Avvikelsen beror 
bland annat på att budgeterade medel för arvoden till ställföreträdare ännu inte betalats ut. Prognos för 
helår beräknas till ett underskott om 200 tkr. Underskottet kan delvis förklaras med att arvodena 
förväntas bli högre än budgeterat. Det är svårt att budgetera och förutsäga hur kostnaderna för arvoden 
kommer att utveckla sig under året. Anledningen är att arvodet som kommunen betalar ut dels beror 
på ställföreträdarens arbetsinsats, dels på huvudmannens inkomst och förmögenhet. Arvodet fastslås i 
samband med granskning av ställföreträdarens årsräkning.  

Det prognostiserade underskottet kan också förklaras med att kommunfullmäktige beslutat att sätta 
ned avgifterna för serveringstillstånd och tillsyn till noll kronor under 2021. Det är Göteborgs stad 
som har hand om Stenungsunds handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Göteborgs stad tar inte 
ut någon avgift från kommunen. Handläggningen finansieras istället genom att Göteborgs stad tar ut 
en avgift från näringsidkare dels för ansökan av nya eller ändrade serveringstillstånd, dels för tillsyn 
av serveringsställen. Eftersom kommunfullmäktige har reducerat avgifterna kommer Göteborgs stad 
att fakturera Stenungsund det intäktsbortfall som reduceringen innebär.  
 
 
 

Budget 
2021

Budget 
april 

Utfall   
april 

Avvikelse 
april 

Prognos 
april

Centrala stabsfunktioner
- Sektorsövergripande 5 668 1 889 1 189 700 500
- Administrationsfunktionen 2 654 885 581 304 -200
- Kommunikationsfunktionen 8 766 2 922 2 662 260 -300
- Ekonomifunktionen 15 900 5 300 4 701 599 700
- Personalfunktionen 23 095 7 698 7 438 260 50
- Digitaliseringsfunktionen 32 698 10 899 9 927 972 -500
Summa centrala stabsfunktioner 88 781 29 593 26 498 3 095 250

Fastighet* 4 057 2 057 1 852 205 500
Servicefunktionen 93 039 31 013 30 324 689 1 000

Summa sektor stödfunktioner 185 877 62 663 58 674 3 989 1 750
*Ingår i ekonomifunktionen
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Kommunikationsfunktionen 

Kommunikationsfunktionen redovisar för perioden ett överskott om 260 tkr. Den huvudsakliga 
anledningen till avvikelsen är lägre personalkostnader än budgeterat. Prognos för helår är ett 
underskott om 300 tkr. Underskottet beror på att kommunstyrelsen har beslutat att 
personalparkeringen vid kommunhuset under 2021 ska vara avgiftsfri. På grund av covid-19 har 
dessutom beläggningsgraden av kommunens gemensamma bilar minskat. Det påverkar 
kommunikationsfunktionens intäkter negativt.  

Ekonomifunktionen 

Funktionen, exklusive fastighet, redovisar för perioden ett överskott som uppgår till 599 tkr. 
Överskottet beror dels på lägre personalkostnader, dels på lägre kostnader för Soltak än budgeterat.  
Förväntad prognos för helår beräknas till ett överskott om 700 tkr.  

Fastighet 

Fastighet redovisar för perioden ett mindre överskott på 205 tkr och en prognos på helår om 500 tkr. 
Anledningen är lägre energikostnader än normalt för första tertialet. Kostnaderna har särskilt varit låga 
på gymnasiet och Stenungsund Arena. Det beror på att de flesta elever studerat på distans och att det 
annars energikrävande produktionsköket haft begränsad mattillagning. Dessutom har det varit få 
besökare på Stenungsund Arena. Fastighets kostnader för snöröjning kommer dock att överskrida 
budget, oberoende av väder under senare delen av året. Detta påverkar fastighets prognos negativt. 

Kommunfullmäktige har tillfört medel för extra underhåll av kommunens fastigheter under 2021. 
Exempel på underhåll som finansieras med driftsmedel är invändigt underhåll på gruppboenden, 
invändigt underhåll på Kristinedalskolan, Jörlandaskolan och Kopperskolan samt fasadarbeten och 
fönsterutbyten på Ödsmålsgården. Underhållsåtgärder genomförs även på en rad förskolor och i 
kommunhuset.  

Personalfunktionen 

Funktionen redovisar en positiv avvikelse som uppgår till 260 tkr. Överskottet beror på lägre 
personalkostnader på grund av tillfälliga vakanser. Rekrytering av sommarvikarier kommer att 
genomföras. Prognos för helår beräknas till överskott om 50 tkr.   

Digitaliseringsfunktionen 

Digitaliseringsfunktionen redovisar för perioden ett överskott om 972 tkr. Överskottet beror på att 
kommunfullmäktiges särskilda satsning på digitalisering i driften under 2021 ännu inte har verkställts.  
Vidare är även de löpande driftskostnaderna för Soltak lägre än budgeterat. Prognosen är trots det ett 
underskott om 500 tkr. Förklaringen är ett större arbete med att flytta kvarvarande verksamhetssystem 
och IT-lösningar till Soltaks gemensamma IT-miljö VKIS.  

Servicefunktionen   

Servicefunktionen redovisar för perioden ett överskott om 689 tkr. På helåret prognosticerar 
funktionen ett överskott om 1 000 tkr.  

Måltid redovisar ett överskott om 483 tkr för perioden. Prognos för helår är ett överskott om 700 tkr. 
Både utfall och prognos påverkas av covid-19-pandemin. Gymnasiet och högstadieskolorna har haft 

103



 

begränsat med elever på plats, vilket inneburit att produktionsköket på Nösnäs och en rad 
tillagningskök har haft begränsad tillagning. Detta har medfört lägre livsmedelskostnader än 
budgeterat. Den lägre graden av mattillredning har också medfört lägre kostnader för 
vikarieanskaffning eftersom personalen kunnat användas för att täcka vakanser i andra kök. Även 
intäkterna har påverkats av covid-19-pandemin. På grund av färre ätande och betalande gäster främst 
på gymnasiet har kostersättning och försäljningsintäkterna minskat.  

Lokalvård och vaktmästeri redovisar ett överskott om 191 tkr. Personalkostnaderna avviker positivt 
inom lokalvården, främst på grund av att ny- och ersättningsrekryteringar ännu inte genomförts. Det 
beror på att kommunens verksamhetslokaler under pandemin används i lägre utsträckning vilket också 
innebär ett minskat behov av lokalvård. Med anledning av covid-19-pandemin genomförs ett mer 
djupgående och materialintensivt städ, vilket är dyrare än ordinarie städ. Vidare är verksamheternas 
efterfrågan på förbrukningsmaterial hög, vilket i kombination med höga materialpriser påverkar 
verksamhetens kostnadsbild negativt. Prognos för helåret är ett överskott om 400 tkr. 

Periodens utfall för parkverksamheten är 15 tkr. Utfallet borde vara högre för att klara rekrytering av 
sommarvikarier. Prognos för helår är ett underskott om 100 tkr. Parkverksamheten arbetar med att se 
över sina kostnader. I syfte att minska behovet av entreprenörer kommer verksamheten bland annat 
under året att investera i en fjärrstyrd släntklippare för att klippa gräset på bullervallarna. Detta 
kommer minska kostnaderna kommande år.  

 

Investeringsredovisning  

Det pågår flera såväl större som mindre investeringsprojekt i flera olika faser. Vissa förbereds för 
upphandling, andra är pågående och några är avslutade. Till vänster i tabellen redovisas total utgift för 
några av kommunens större fastighetsinvesteringar och till höger i tabellen redovisas årets 
investeringar. 

Budgeten för fastighetsrelaterade investeringar 2021 uppgår till 237 439 tkr. Prognos för helår är 148 
849 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 88 590 tkr. Anledningen till att prognosen för 
investeringarna blir lägre än budgeterat är bland annat förskjutningar i tidsplaner på grund av tex 
överklaganden och längre ledtider.  
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Avslutade projekt 

Utbyggnaden av Hallernaskolan är klar. Skolan har kompletterats med ny fullskalig idrottshall som 
kan delas in i tre undervisningssalar samt sex omklädningsrum. I byggnaden ryms även 4 nya 
klassrum, musik, NO samt slöjdsalar. Byggnaden är slutbesiktigad och har använts i undervisning från 
årsskiftet. Utfallet uppgår till 59 515 tkr vilket innebär lägre kostnader om 4 485 tkr mot budget. Den 
positiva avvikelsen beror på billigare materialval, lägre kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten 
samt lägre kostnader för projektering.  

Varmförrådet färdigställdes under hösten 2020 men avslutades ekonomiskt under 2021. Totalt utfall 
för projektet uppgår till 8 174 tkr vilket ger en positiv avvikelse om 326 tkr. Med det nya förrådet kan 
räddningstjänsten skydda sin utrustning mot väder och vind samtidigt som de har sina saker inom 
räckhåll. En del av byggnaden fungerar även som utbildningslokal. 

Nösnäs pausrum och klassrum står klart och har varit i bruk sedan ett par månader. Totalt har 
ombyggnationen kostat 3 946 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 997 tkr. Avvikelsen 
beror till största delen på att kommunen fick ett lägre anbud än budgeterat. 

 

Pågående fastighetsinvesteringar  

Tillbyggnaden av Stora höga F-6 är i full gång. Under hösten har den tillhörande vändslingan samt 
grusparkeringen färdigställts och innan jul avslutades det nya skolområdet med lekplats på Emils plan. 
Markarbeten för tillbyggnad, bottenplatta samt stomme är klart och arbete pågår med att få takstolarna 

Investeringsredovisning fastighet 
Investeringar sedan projektstart Årets investeringar

Beslutad 
totalbudget

Ack. 
utfall Prognos

Budget 
avvikelse

Budget 
2021

Utfall 
april

Avvikelse 
april

Prognos 
2021

Prognos 
avvikelse

Avslutade större investeringar 
- Hallerna idrottshall och skola 64 000 59 515 4 485 2 500 1 896 604 1 896 604
- Varmförråd räddningstjänst 8 500 8 174 326 100 70 30 70 30
- Nösnäs pausrum och klassrum 4 943 3 946 997 465 297 168 297 168

Pågående större investeringar
- Stora Högaskolan 99 200 31 243 99 200 51 090 17 005 34 085 46 000 5 090
- Nösnäs kök och matsal 42 200 3 387 42 200 26 366 478 25 888 17 700 8 666
- Hallerna högstadium 57 066 1 029 56 037 23 000 34 066
- Norra Hallerna förskola 30 193 1 430 28 763 18 000 12 193
- LSS Söbacken 12 950 0 12 950 3 000 9 950
- Kyrkenorumskolan ombyggantion 16 338 759 15 579 9 600 6 738
- Nya klassrum Nösnäs 12 385 46 12 339 3 200 9 185

Övriga fastighetsrelaterade investeringar 
Övriga lokalinvesteringar 5 500 0 5 500 1 000 4 500
Underhållsinvesteringar 8 478 3 421 5 057 11 478 -3 000
Energi och säkerhet 7 760 1 763 5 997 7 360 400
Verksamheternas behov 4 248 967 3 281 3 748 500
Fastighets löpande 400 0 400 900 -500
Myndighetskrav 1 600 0 1 600 1 600 0
Summa investeringar 2021 237 439 29 159 208 280 148 849 88 590
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på plats. Målet är att få tätt hus innan semestern. Tillbyggnaden förväntas tas i bruk i februari 2022. 
Därefter påbörjas ombyggnationen av det nuvarande köket och matsalen i lågstadiedelen.   
Projektering av ny infart till högstadiet med tillhörande parkering samt flytt av mopedparkering pågår 
just nu och beräknas vara färdig i slutet av juni. Till hösten ska även projekteringen för ombyggnation 
av högstadiets matsal vara klar. Ombyggnationen påbörjas under februari 2022 och ska tas i drift inför 
skolstart hösten 2022. Allt går enligt tidsplan och total prognos för projektet uppgår till 99 200 tkr.  

Till- och ombyggnationen av Nösnäs kök och matsal är upphandlad och byggstart planeras till slutet 
av juni. Matsalen kommer byggas ut för att rymma fler elever och köket ska totalrenoveras. Efter 
ombyggnationen kommer köket kunna öka sin produktion till 5 000 portioner/dag, jämfört med 
dagens 3 500 portioner/dag. Lokalerna kommer tas i bruk inför skolstart hösten 2022 och total 
prognos är 42 200 tkr.  

Hallernas nya högstadieskola befinner sig i slutskedet av projekteringen för att sedan upphandlas 
under maj/ juni. Om allt går enligt tidsplan är förväntad start med entreprenör och att ta fram 
bygghandlingar planerad till september. Skolan är på cirka 7 000 m2 och byggs i tre våningar. Projekt 
förväntas tas i drift höstterminen 2023.  
 
Nybyggnationen av Hallerna förskola befinner sig i projekteringsfasen. Byggnationen planeras 
komma igång under tidig höst. Förskolan kommer rymma åtta avdelningar samt ett produktionskök. 
Byggnaden är kommunens första tvåvåningsförskola och kommer uppföras i en solid träkonstruktion. 
Utemiljö har planerats in i befintlig skogsmiljö vilket ger en unik vistelse- och lekyta för barn och 
personal. Förskolan tas i bruk i januari 2023.  
 
Byggnationen av LSS Söbacken är framflyttat i tidsplan. Projektering startar under slutet av året och 
byggstart planeras till första kvartalet 2022.  
 
Kyrkenorumskolan ska byggas om och byggstart är planerad under sommaren 2021. Skolans 
planlösning ska förändras för att möta verksamhetens behov. Det innebär att den gamla 
gymnastiksalen och vissa delar av övriga lokaler byggs om till musiksal, bild/NO/tekniksal, fler 
grupprum, utökade arbetsrum för personal, utökad elevhälsa samt förbättrad logistik för diskinlämning 
till köket. Även åtgärder för bättre ventilation och energieffektivitet kommer genomföras. Alla nya 
funktioner inryms i befintlig byggnad och projektet beräknas vara färdigt inför höstterminen 2022. 
 
Tillbyggandaden av fyra nya klassrum på Nösnäsgymnasiet befinner sig i projekteringsfasen. 
Byggstart är planerad till sen höst vilket är en förskjutning i tidsplanen. 
 

Övriga fastighetsrelaterade investeringar 

Under året är ett 20-tal större underhållsprojekt planerade i kommunens lokaler. Prioriterade områden 
är tak, fönster och fasader. Prognos för året uppgår till underskott om 3 000 tkr. Underskottet beror på 
att flera av de underhållsprojekt som kommunfullmäktige avsatt extra medel till hamnar 
redovisningsmässigt på investeringssidan istället för på driftssidan.  

Underhållsarbetet på Nösnäsgymnasiet fortlöper och i dagarna avslutades ett större takarbete inklusive 
tilläggsisolering på A-plan. Under året är det även inplanerat byte av fönster på B-plan samt 
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ommålning av elevhälsans korridorer och toaletter. I grundskolorna fortsätter renoveringen av 
klassrum och Kyrkenorumskolan ska få nya fönster. På Spekeröd förskola kommer de äldre delarna av 
huset målas om och på Bergsvägens förskola har ytterligare en avdelning renoverats.  

Huset i Toröd är totalrenoverat på utsidan. Taket är helt omlagt, fasaden bytt och tilläggsisolerad samt 
att alla fönster och dörrar är nya. Dessutom pågår arbete i kommunhuset med att förbättra 
inomhusmiljön i byggnadsdelen närmast personalparkeringen. Renovering ska genomföras av kontor, 
korridorer samt toalettutrymmen.  

 
Investeringsbudgeten för energi och säkerhet uppgår till 7 760 tkr och prognos för helår beräknas till 
7 360 tkr. I kommunhuset har säkerhetens förbättrats och åtgärder har genomförts i Medborgarservice 
samt i flertalet yttre kontor på bottenplan. Fönster har säkerhetsklassats och inbrottslarmet har byggts 
ut med fler deckare i alla rum. Som ett ytterligare led i kommunens krisberedskapsplan ska även 
vattenförsörjningen av samhällsviktiga funktioner säkerställas. Det innebär att nödvändiga 
förutsättningar installeras på alla äldreboenden för att i en krissituation kunna koppla på externt 
nödvatten.  

På energisidan fortsätter arbetet med att byta gammal armatur till LED belysning. Under året kommer 
arbeten genomföras på Tallåsen, brandstationen och Fregatten samt i flera av kommunens 
grundskolor. Under sommaren inleds två större ventilationsprojekt på Nösnäsgymnasiet samt på 
Kristinedalskolan. Syftet är att anpassa luftmängden utifrån en ökad standard avseende klasstorlek.  

Avseende verksamheternas behov samt fastighets egna löpande investeringsmedel löper planeringen 
på enligt plan. Totalt prognostiseras ingen avvikelse.  
 

 

 
Inför 2021 har en inventering av sektorernas behov skett avseende digitala hjälpmedel. Det har 
resulterat i åtta nya projekt som påbörjats under året, samtidigt som fyra projekt från 2020 håller på att 
färdigställas. Inom sektor samhällsbyggnad pågår bland annat projekt med att ta fram en ny 
översiktsplan samt ett arbete med att ta fram en lösning för att presentera kommunens infrastruktur i 
3D digitalt.  

Årets kommungemensamma projekt är att utrusta alla konferenslokaler i kommunhuset med en digital 
bokningsskärm. Vidare kommer alla skolor och förskolor få ett system för digital måltidshantering 
installerat. Det innebär att den manuella hanteringen av kostavdrag försvinner och ersätts med en 
direktkoppling mellan måltids- och lönesystemet. Under våren har även ett större fiberprojekt 
genomförts i kommunens fastigheter som nu ger alla anställda en robust internetuppkoppling. I planen 

Investeringsredovisning stödfunktioner exkl. fastighet 

Budget 
2021

Utfall 
april

Avvikelse 
april

Prognos 
2021

Prognos 
avvikelse

Digitalisering 3 403 197 3 206 2 600 803
Mobil reservkraftverk 912 128 784 850 62
Stödfunktioner löpande 1 317 59 1 258 1 317 0
Servicefunktionen löpande 1 670 118 1 552 1 670 0
Summa investeringar 2021 7 302 502 6 800 6 437 865
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ligger också en uppgradering av befintligt wifi med start hösten 2021. Prognos för helår uppgår till 
2 600 tkr.  

Avseende mobil reservkraft är fyra mindre mobila enheter och två större reservkraftverk på kärra 
inköpta och levererade under 2020. Under året kommer ytterligare två reservkraftverk att installeras i 
kommunen. Det ena är upphandlat och beställt med leverans under våren. Det andra kommer 
upphandlas och installeras under hösten. Reservkraftverken bidrar till att säkerställa kommunens 
energiförsörjning av samhällsviktig verksamhet. Prognos uppgår till 850 tkr. 

Servicefunktionens löpande investeringsmedel uppgår till 1 670 tkr och prognosen är att allt kommer 
att förbrukas under året. Flera större inköp är planerade såsom utbyte av fyra åkgräsklippare och helt 
nya uppsättningar av lokalvårdsinventarier på flera objekt. Utöver detta arbetar servicefunktionen 
utifrån årets investeringsplan i syfte att upprätthålla en god arbetsmiljö i form av en säker och stabil 
maskinpark inom alla funktionens enheter.  

Stödfunktioners löpande investeringsmedel har en budget som uppgår till 1 317 tkr. Medlen kommer 
att användas till att uppdatera teknisk utrustning i kommunhuset, elcyklar och nödvändiga inventarier 
inom lokalvården. Sektorn kommer också fortsätta arbetet med att stärka säkerheten i kommunhuset. 
Prognos är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.   
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 62 Dnr: KS 2021/419 
 
Igångsättning av byggnation av Hallerna högstadium 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att starta igångsättning av nytt högstadium på Hallerna under 
förutsättning att projektet bedöms hålla sig inom beslutad investeringsbudget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om byggnation av nytt 
högstadium på Hallerna vilket planeras att stå färdig till höstterminen 2023.  
 
För att kunna hålla tidsplan för färdig skola behöver beslut om igångsättning tas och 
byggnationen påbörjas direkt efter det att upphandlingen är klar. Upphandlingen beräknas 
dock inte vara klar innan kommunstyrelsens sommaruppehåll. Slutgiltig budget kan därför 
inte fastställas innan föreslaget beslut om igångsättning skulle behöva tas men bedömningen 
är att projektet kommer att hålla sig inom beslutad budget. 
 
Vid en försening av inflyttning i den nya skolan skulle elever i årskurs sju, som planeras att 
placeras på Hallernaskolan, kunna behöva beredas plats på annan högstadieskola alternativt i 
andra tillfälliga lokaler. Det skulle också kunna komplicera skolvalsprocessen då eleverna 
istället för Hallernaskolan behöver välja Stenung-, Stora Höga eller Kristinedal eftersom 
förutsättningarna inte är helt givna när eleverna gör sitt skolval. 
 
Om projektet blir försenat finns risk för att eleverna behöver flytta under pågående läsår. Det 
är alltid bättre för elever och personal om flytt av verksamhet kan ske i samband med nytt 
läsår. 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
maria.harstrom@stenungsund.se 
thomas.dahl@stenungsundsundshem.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/419
2021-04-29

 
Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Igångsättning av byggnation av Hallerna högstadium 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att starta igångsättning av nytt högstadium på Hallerna under 
förutsättning att projektet bedöms hålla sig inom beslutad investeringsbudget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om byggnation av nytt 
högstadium på Hallerna vilket planeras att stå färdig till höstterminen 2023.  
 
För att kunna hålla tidsplan för färdig skola behöver beslut om igångsättning tas och 
byggnationen påbörjas direkt efter det att upphandlingen är klar. Upphandlingen beräknas 
dock inte vara klar innan kommunstyrelsens sommaruppehåll. Slutgiltig budget kan därför 
inte fastställas innan föreslaget beslut om igångsättning skulle behöva tas men bedömningen 
är att projektet kommer att hålla sig inom beslutad budget. 
 
Vid en försening av inflyttning i den nya skolan skulle elever i årskurs sju, som planeras att 
placeras på Hallernaskolan, kunna behöva beredas plats på annan högstadieskola alternativt i 
andra tillfälliga lokaler. Det skulle också kunna komplicera skolvalsprocessen då eleverna 
istället för Hallernaskolan behöver välja Stenung-, Stora Höga eller Kristinedal eftersom 
förutsättningarna inte är helt givna när eleverna gör sitt skolval. 
 
Om projektet blir försenat finns risk för att eleverna behöver flytta under pågående läsår. Det 
är alltid bättre för elever och personal om flytt av verksamhet kan ske i samband med nytt 
läsår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om byggnation av nytt 
högstadium på Hallerna vilket planeras att stå färdig till höstterminen 2023. Det nya 
högstadiet är planerat att ersätta nuvarande högstadium på Stenungskolan och möjliggöra 
minskat antalet högstadieklasser på Kristinedalskolan.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/419
2021-04-29

Stenungskolans lokaler är bristfälliga och delar av lokalerna har bedömts ha en livslängd fram 
till 2023. Det är därför av största vikt att Hallerna högstadium hinner stå klart till 
höstterminens start 2023. En konsekvens skulle annars kunna bli att moduler behöver hyras in 
på Stenungskolan och att befintliga moduler på Kristinedalskolan behöver hyras ytterligare 
tid. 
 
Det skulle också kunna komplicera planeringen för verksamheten utifrån skolvalsprocessen 
då eleverna istället för Hallernaskolan behöver välja Stenung-, Stora Höga eller Kristinedal 
eftersom förutsättningarna inte är helt givna när eleverna gör sitt skolval.  
 
Det vore, ur ett verksamhetsperspektiv, fördelaktigast att flytta in i de nya lokalerna under 
sommarlovet 2023 för att få god tid till att förbereda de nya lokalerna inför höstterminens 
skolstart. 
 
För att kunna hålla tidsplan för färdig skola behöver beslut om igångsättning tas och 
byggnationen påbörjas direkt efter det att upphandlingen är klar. Upphandlingen beräknas 
dock inte vara klar innan kommunstyrelsens sommaruppehåll. Slutgiltig budget kan därför 
inte fastställas innan föreslaget beslut om igångsättning skulle behöva tas men bedömningen 
är att projektet ryms inom beslutad budget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bedömningen är att projektet ryms inom budget.  
 
En försening av projektet skulle kunna innebära ytterligare kostnader för inhyrning av 
moduler om J-byggnaden på Stenungskolan behöver rivas innan ny skola står klar. Även 
kontrakt för befintliga moduler på Kristinedalskolan skulle kunna behöva förlängas då alla 
elever i årskurs sju troligen inte skulle få plats på Stenungskolan. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Elever i årskurs 7–9 berörs av beslutet.  
 
Hela Stenungskolans befintliga högstadieverksamhet planeras att flytta över till 
Hallernaskolan höstterminen 2023. De elever som skall starta årskurs åtta och nio kommer att 
behöva byta skola men gör så med befintliga klasskamrater och lärare vilket bör minimera 
eventuell oro inför flytten. Om projektet blir försenat finns risk för att eleverna behöver flytta 
under pågående läsår vilket alltid är ett sämre alternativ. 
 
Vid en försening av inflyttning i den nya skolan skulle elever i årskurs sju, som planeras att 
placeras på Hallernaskolan, kunna behöva beredas plats på annan högstadieskola alternativt i 
andra tillfälliga lokaler. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/419
2021-04-29

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
maria.harstrom@stenungsund.se 
thomas.dahl@stenungsundsundshem.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 63 Dnr: KS 2020/374 
 
Svar på återremiss - uthyrning av ateljé 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Carolin Poulot att hyra kommunens lokal på 
Hallernaleden 2 som ateljé.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun äger en mindre byggnad på Hallernaleden 2, Nösnäs 1:7, 
Stenungsund. Byggnaden byggdes ursprungligen till Stockholmsutställningen 1930 men 
flyttades sedan till en bergsknalle på Hallerna i Stenungsund med utsikt över Hakefjorden för 
att användas som ateljé.  
 
Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns intressenter 
som kan bedriva ateljéverksamhet i byggnaden, utifrån befintligt bygglov och utan kostnader 
för kommunen. Förvaltningen har annonserat efter intressenter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-29 
Korrespondens med aktuella intressenter 
Yttrande från Räddningstjänsten 
Användningsmöjligheter inom befintligt bygglov, tolkningshjälp från Bygglov. 
Annons 
Underhållsplan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Jönsson (M) med stöd av Christian Léon Lundberg (ST) föreslår att ateljén ska hyras ut 
till Carolin Poulot.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att ett enigt utskott beslutar att erbjuda Carolin Poulot att hyra 
kommunens lokal på Hallernaleden 2 som ateljé. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/374
2021-04-29

 
Helena Cessford Till Kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Svar på återremiss - Uthyrning ateljé Hallerna 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar att lottning ska användas för att välja vem av de som anmält 
intresse som ska erbjudas att hyra kommunens lokal på Hallernaleden 2 som ateljé. En 
ordning mellan de fem som anmält intresse ska fastställas genom lottning. Om den som 
erbjuds lokalen tackar nej ska erbjudandet gå vidare till nummer 2. Om nummer 2 tackar nej 
ska lokalen erbjudas till nummer 3 och så vidare.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun äger en mindre byggnad på Hallernaleden 2, Nösnäs 1:7, 
Stenungsund. Byggnaden byggdes ursprungligen till Stockholmsutställningen 1930 men 
flyttades sedan till en bergsknalle på Hallerna i Stenungsund med utsikt över Hakefjorden för 
att användas som ateljé. 
 
Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns intressenter 
som kan bedriva ateljéverksamhet i byggnaden, utifrån befintligt bygglov och utan kostnader 
för kommunen. 
 
Förvaltningen har annonserat efter intressenter.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Stenungsunds kommun äger en mindre byggnad på Hallernaleden 2, Nösnäs 1:7, 
Stenungsund. Byggnaden byggdes ursprungligen till Stockholmsutställningen 1930 men 
flyttades sedan till en bergsknalle på Hallerna i Stenungsund med utsikt över Hakefjorden för 
att användas som ateljé.  
 
Byggnaden är i behov av omfattande underhåll, saknar vatten och avlopp samt lämplig infart 
och parkering. Den ligger utanför detaljplanerat område och kan enligt nu gällande bygglov 
endast användas som ateljé.  
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Vid en ändring av verksamhet skulle sannolikt krav om tillgänglighet, parkering, 
energieffektivitet, vatten och avlopp att krävas. Tillgängligheten är besvärlig med de 
markförhållanden som föreligger och det finns inga planer att förse platsen med kommunalt 
vatten och avlopp. 
 
Förvaltningen föreslog Kommunstyrelsen att riva byggnaden. Kommunstyrelsen beslutade att 
återremitterade ärendet. 
 
Uppdrag 
Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns intressenter 
som kan bedriva ateljéverksamhet, utifrån befintligt bygglov och utan kostnader för 
kommunen. 
 
Nuläge 
I avsikt att hitta intressenter till att bedriva ateljéverksamhet utan kostnad för kommunen i 
lokalen har förvaltningen gått ut med en annons där de som är intresserade betts inkomma 
med intresseanmälan. Annonsen om ateljén var publicerad i ST-tidning, Lokaltidningen STO, 
på kommunens hemsida samt på Facebook. I annonsen framgick bland annat att huset bara 
uthyres för att användas till ateljéverksamhet, hyresbelopp, att byggnaden saknar möjlighet till 
vatten och avlopp, är behov av omfattande underhåll, att hyresgästen ansvarar för och 
bekostar upprustning och löpande underhåll enligt underhållsplan samt står för 
driftskostnader. 
 
Totalt tio personer har visat intresse. Fem personer har sedan dragit tillbaka sina 
intresseanmälningar, flertalet efter det att de tagit del av underhållsplanen. Korrespondens 
med de fem kvarvarande intressenterna bifogas till tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsen väljer ut hyresgäst med vilken förvaltningen sedan tecknar hyresavtal. 
 
Förvaltningen föreslår att val av hyresgäst ska ske med hjälp av metoden lottning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppdraget är att finna en intressent som bedriver ateljéverksamhet utan kostnader för 
kommunen. Hyresgästen kommer att betala en hyra på 2 000kr per månad samt stå för alla 
drifts och underhållskostnader. Att hyra ut ett hus är dock alltid förknippat med eventuella 
framtida oförutsedda kostnader. Även om huset hyrs ut kommer viss personell resurs för 
tillsyn att behövas för att säkerställa att villkor i hyresavtal uppfylls. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ateljén angörs via en brant trappa, saknar wc, vatten och avlopp och är inte 
tillgänglighetsanpassad. Lokalen är mindre lämplig för verksamhet med yngre barn. 

116



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/374
2021-04-29

 
Juridiska bedömningar 
Med hänsyn till de investeringar som krävs i fastigheten kommer hyreskontraktet att behöva 
löpa på en längre tid och utan bortskrivning av besittningsrätten. Om kommunen i framtiden 
vill ta byggnaden i anspråk eller riva den kommer hyresgästen i så fall att behöva lösas ut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-29 
Korrespondens med aktuella intressenter 
Yttrande från Räddningstjänsten 
Användningsmöjligheter inom befintligt bygglov, tolkningshjälp från Bygglov. 
Annons 
Underhållsplan 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se
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God morgon Caroline, 

 

Enligt listan skall underhållet ske under 2021. 

Vissa saker som det yttre underhållet och elkontroll behöver göras snarast.  

Tar med mig frågan om det är möjligt att det övriga underhållet kan ske över något längre tid. 

 

Med vänlig hälsning 

Helena Cessford 

Lokalstrateg kommunövergripande 

Fastighetsstaben 

 

 

Hej. Jag är fortsatt intresserad av att hyra. Inom vilken tidsram skall underhållet göras?  

Med vänlig hälsning Carolin Poulot 

 
  

Tack för intresseanmälan. 

Vi håller på att sammanställa alla intresseanmälningar och kommer inom kort att presentera 
dem för Kommunstyrelsen som sedan väljer vem som får hyra ateljén. 

Bifogar underhållslistan så ni ser vad som behöver åtgärdas. 

Var snäll bekräfta till mig att ni fortsatt är intresserade av att hyra.  

   

Med vänlig hälsning 

Helena Cessford 

Lokalstrateg kommunövergripande 

Fastighetsstaben 

  

  

  

 

 
Namn: 
Carolin Poulot 
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E-post: 
carolinpoulot@hotmail.com 
 
Berätta om dig själv och hur ateljén ska användas: 
Hej. Jag heter Carolin Poulot och arbetar sedan många år som konstnär och är även medlem i 
konstvandringen i södra Bohuslän . Jag har hyrt denna ateljé och haft mycket uppskattade 
visningar av denna historiskt intressanta ateljé samt min konst, under konstvandringarna från 
2008- och varje år fram till 2017. Under perioder har jag arbetat och varit en del av del speciella 
plats som funkis ateljen är, och den ligger mig mycket varmt om hjärtat. Har tänkt mycket på hur 
det skulle vara att utveckla möjligheterna så att fler kunde få njuta av platsen och finns arbetsro, 
som jag själv gjort. Kurser med olika teman, barn och ungdomsverksamhet, yoga och friskvård 
samt utbyte med andra konstnärer . Jag skulle känna mig hedrad att få hyra ateljen själv, och driva 
det vidare i den andan, och hoppas att få möjlighet till det. Mina verk finns tillgängliga på nätet via 
Instagram och hemsida samt via konstvandringen i södra Bohuslän. Vänlig hälsning Carolin Poulot 
 

Hej Carolin, 

Hoppas allt är väl med er. Du hörde av dig för längesedan om att hyra ateljén på Hallerna. Jag lovade 
att återkomma om det skulle bli aktuellt att hyra ut den. 

Vet inte om du fortfarande är intresserad men ville berätta att det kommer att komma ut en annons i 
lokaltidningen och på kommunens hemsida på onsdag.  

På hemsidan kommer det att finnas en länk till intresseanmälan. Där ska man berätta om sig själv och 
hur man tänker använda ateljén.  

Det är sedan kommunstyrelsen som beslutar vem som får hyra ateljén. 

 

Med vänlig hälsning 

Helena Cessford 

Lokalstrateg kommunövergripande 

Fastighetsstaben
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Från Anders Löfberg 
 
Hej, 
 
Tack, jag är fortsatt intresserad! 
 
Mvh Anders Löfberg 
 

Tack för intresseanmälan. 

Vi håller på att sammanställa alla intresseanmälningar och kommer inom kort att presentera 
dem för Kommunstyrelsen som sedan väljer vem som får hyra ateljén. 

Bifogar underhållslistan så ni ser vad som behöver åtgärdas. 

Var snäll bekräfta till mig att ni fortsatt är intresserade av att hyra.  

 Med vänlig hälsning 

Helena Cessford 
Lokalstrateg kommunövergripande 
Fastighetsstaben 

 Namn: 

Anders Löfberg 
 
E-post: 
a.lofberg@gmail.com 
 
Berätta om dig själv och hur ateljén ska användas: 
Hej, 
 
Jag är kulturhistoriskt intresserad och är dels intresserad av att rädda stugan till eftervärlden, dels 
intresserad av att använda den som utgångspunkt både för mitt eget och andras skapande.  
 
Nu arbetar jag som inköpare på Trafikverket, men har i många år tidigare arbetat som 
antikhandlare och det är en passion att bevara vårt gemensamma kulturarv. Sportstuga 41 är en 
viktig del av detta då den är en unik överlevare som var med på Stockholmsutställningen 1930, 
vilken var starten för ett brett upptagande av modern arkitektur och nya formidéer i Sverige. Mig 
veterligen finns inget annat byggnadsverk från utställningen kvar. Det vore mycket roligt att få 
renovera och återställa stugan till sin forna glans så att den kan visas ånyo igen lagom till 100-
årsjubileumet 2030! 
 
Hur stugan sedan ska användas ser jag många möjligheter för. Med tanke på dess läge och att den 
saknar vatten och avlopp så tänker jag att man kanske inte vill anlägga någon permanent 
verksamhet där, utan hellre använda den som en tillfällenas möjlighet.  
 
Om man är där för att skissa i kol en dag, måla i tusch eller akvarell en annan dag och öva musik en 
tredje dag, så tar man med sig det man behöver varje gång och behöver inte så mycket 
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bekvämligheter på plats. Det har fördelen att det är skonsamt för byggnaden och gör det lätt att 
vara flera som får glädje av stugan. För dels så skulle jag vilja använda den för mitt eget skapande, 
måleri i tusch, akvarell, fotografering och ädelstensslipning. Men dels så skulle jag om det är 
möjligt vilja låna ut den som gästateljé till föreningar, musiker och konstnärer.  
 
På så vis ökar man bäst stugans nyttjandegrad tror jag. En solig sommardag blir det för varmt där 
inne även med öppna fönster, men okej för en musiker som kan dra för gardinerna. För en målare 
är det ändå solnedgången som kommer att vara huvudattraktionen med det läget. En stenslipare 
kan sitta på natten och jobba utan att någon störs av det. På morgonen kan en dansutövare göra 
sina övningar.  
 
Jag tror framförallt att det skulle vara lätt att locka andra konstnärer till ateljén som vill måla 
solnedgången från den och det hade kunnat bli en återkommande utställning någon gång om året 
med solnedgångsmålningar från Stenungsund. Ett event som skulle sätta Stenungsund på 
konstkartan igen!  
 
Det här är bara lösa idéer och jag är öppen för olika upplägg, det viktiga för mig är bevarandet av 
stugan och att den blir till glädje för byggden.  
 
Vänligen, 
Anders Löfberg 
0733329900 
 
Hej igen Anders, 
 
Hur ska man förhålla sig till underhållsplanen, ska den följas exakt eller är det mer ett styrdokument? 
Jag tänker exempelvis på taket, jag har tänkt försöka hitta de ursprungliga ritningarna och om det 
visar sig vara något annat än papp eller plåttak, går det då bra att välja det?  Det är något som i så fall 
får diskuteras med driftschefen och bygglov. 
 
Samma när det gäller tiderna, det är väldigt mycket som ska göras under 2021, men sedan står det 
vid behov? Jag tänker att det kan bli lite knappt om tid beroende på när hyreskontraktet 
tecknas. Underhållsplanen avser det som är angeläget att göra under åter och därefter vid behov. 
 
 
Och får man någon minsta hyrestid? Nu tror jag ju inte att ni gör så, men det vore väldigt snöpligt om 
man investerade mycket pengar och engagemang i att renovera stugan och sedan få kontraktet 
uppsagt samma månad som man är klar. Vi har tänkt ett kontrakt på upp till 10 år och därefter med 
möjlighet till förlängning om ingen av parterna säger upp. 
 
Det står att fasaden ska målas enhetligt, men inget om kulör, går det då bra att välja vilken som 
helst? Om jag förstått rätt så var ursprungsfärgen grå eller brunbets. Det är något som i så fall får 
diskuteras med driftschefen och bygglov. 
 
Jag kunde inte se några bestämmelser om användningsområdet i bygglovet, står det något mer 
klargörande i detaljplanen för området hur ateljéverksamhet definieras? Är det alla slags konstnärliga 
uttryck, eller bara måleri? Huset ligger inte inom detaljplanerat område. Ateljé är ett ganska vitt 
begrepp och bör innefatta olika konstnärliga former. I intresseanmälan skall du skriva vad du avser 
att använda ateljén till.  
 
 
Med vänlig hälsning 
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Helena Cessford 
Lokalstrateg kommunövergripande 
Fastighetsstaben 
 
 
 
Hej, 
 
Tack så mycket!  
 
Hur ska man förhålla sig till underhållsplanen, ska den följas exakt eller är det mer ett styrdokument? 
Jag tänker exempelvis på taket, jag har tänkt försöka hitta de ursprungliga ritningarna och om det 
visar sig vara något annat än papp eller plåttak, går det då bra att välja det?  
 
Samma när det gäller tiderna, det är väldigt mycket som ska göras under 2021, men sedan står det 
vid behov? Jag tänker att det kan bli lite knappt om tid beroende på när hyreskontraktet tecknas.  
 
Och får man någon minsta hyrestid? Nu tror jag ju inte att ni gör så, men det vore väldigt snöpligt om 
man investerade mycket pengar och engagemang i att renovera stugan och sedan få kontraktet 
uppsagt samma månad som man är klar.  
 
Det står att fasaden ska målas enhetligt, men inget om kulör, går det då bra att välja vilken som 
helst? Om jag förstått rätt så var ursprungsfärgen grå eller brunbets. 
 
Jag kunde inte se några bestämmelser om användningsområdet i bygglovet, står det något mer 
klargörande i detaljplanen för området hur ateljéverksamhet definieras? Är det alla slags konstnärliga 
uttryck, eller bara måleri? 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Anders Löfberg 
  

Hej Anders, 

 Vg. se svar på dina frågor nedan. 

 Kan du skicka underhållsplanen som nämns?  

Bifogar underhållsplanen med det lista över underhåll som behöver göras enligt vår driftschef. 

 Finns det någon besiktning eller liknande som redogör för nuvarande skick och renoveringsbehov?  

Det finns ingen särskild besiktningshandling. 

 Är det ett rent hyreskontrakt, eller kan det även bli fråga om arrende så som det ursprungligen var 
tal om?  

Arrende är inte aktuellt utan det avser ett hyresförhållande. 

 Om det är fråga om ett hyreskontrakt så förutsätter jag att kommunen godkänner att man gör de 
ingrepp som krävs enl7gt underhållsplanen på fastigheten, men vad har man för dispositionsrätt i 
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övrigt? Både vad gäller huset och den omkringliggande marken? Jag skulle exempelvis vilja återställa 
stugan till ursprungligt skick och kanske anlägga en parkering om det är möjligt. 

Marken närmast huset ingår i hyresförhållandet. Parkeringen ingår ej – Den ligger inom vägområde 
och kommunens trafikingenjör avråder från utfart här. Vi kan inte se att det är något som kräver 
bygglov i underhållsplanen. 

   

Kan man få en kopia på befintligt bygglov eller kan du redogöra definitionen av ateljéverksamhet 
enligt gällande plan?  

Bifogar kopia på bygglov. OBS att altan är borttagen och nytt lov behöver sökas om den skall 
uppföras på nytt.  

   

Med vänlig hälsning 
Helena Cessford 
Lokalstrateg kommunövergripande 
Fastighetsstaben 
 Ekonomifunktionen 

  

  

  

Hej Helena, 

 Jag hittade annonsen på kommunens hemsida och innan jag skickar intresseanmälan så skulle jag 
vilja veta lite mer om förutsättningarna.  

 Kan du skicka underhållsplanen som nämns?  

 Finns det någon besiktning eller liknande som redogör för nuvarande skick och renoveringsbehov?  

 Är det ett rent hyreskontrakt, eller kan det även bli fråga om arrende så som det ursprungligen var 
tal om?  

 Om det är fråga om ett hyreskontrakt så förutsätter jag att kommunen godkänner att man gör de 
ingrepp som krävs enl7gt underhållsplanen på fastigheten, men vad har man för dispositionsrätt i 
övrigt? Både vad gäller huset och den omkringliggande marken? Jag skulle exempelvis vilja återställa 
stugan till ursprungligt skick och kanske anlägga en parkering om det är möjligt. 

 Kan man få en kopia på befintligt bygglov eller kan du redogöra definitionen av ateljéverksamhet 
enligt gällande plan?  

  

Med vänlig hälsning, 
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Anders Löfberg  

  

Hej Anders, 

 Vet inte om du fortfarande är intresserade av att hyra ateljén men ville berätta att det kommer att 
komma ut en annons i lokaltidningen och på kommunens hemsida på onsdag.  

På hemsidan kommer det att finnas en länk till intresseanmälan. Där ska man berätta om sig själv och 
hur man tänker använda ateljén.  

Det är sedan kommunstyrelsen som beslutar vem som får hyra ateljén. 

Med vänlig hälsning 

Helena Cessford 
Lokalstrateg kommunövergripande 
Fastighetsstaben 
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Från Linnea Ludvigsson 

Hej! 
Har läst igenom underhållslistan och kollat upp ungefärliga kostnader för att genomföra det och vill 
bekräfta att jag fortfarande är intresserad! 
Om ni har några mer frågor som handlar om min intresseanmälan eller om ni vill att jag utvecklar 
något, så hör bara av er. 
 
Vänliga hälsningar, 
Linnea Ludvigsson 

Tack för intresseanmälan. 

Vi håller på att sammanställa alla intresseanmälningar och kommer inom kort att presentera 
dem för Kommunstyrelsen som sedan väljer vem som får hyra ateljén. 

Bifogar underhållslistan så ni ser vad som behöver åtgärdas. 

Var snäll bekräfta till mig att ni fortsatt är intresserade av att hyra.  

 Med vänlig hälsning 
Helena Cessford 
Lokalstrateg kommunövergripande 
Fastighetsstaben 

  

Namn: 
Linnea Ludvigsson 
 
E-post: 
ludvigsson.linnea@gmail.com 
 
Berätta om dig själv och hur ateljén ska användas: 
 
Hej! 
Till våren tar jag kandidatexamen i arkitektur från Chalmers och har innan det även läst konstnärlig 
utbildning på KV konstskola, under mina studier de senaste fyra åren har jag drivit ett segelmakeri 
som syr och lagar traditionella segel.  
Från och med i sommar och framåt kommer jag att ta tid att sätta mig ned och både rita på 
arkitekturprojekt men också att måla och rita konstnärligt, och behöver någonstans att vara. 
Jag ser inte denna ateljén som bara ett ställe att göra detta på, utan också att det kan ge mig ett 
mervärde i att också få möjlighet att renovera denna fina funkisbyggnad enligt den tidens 
arkitektur-principer! 
Dessutom är närheten till havet och skärgården ett fantastiskt värde för mig eftersom jag jobbat 
mycket med och på skutor, jag ser också att jag kan ägna mig åt småskaligt traditionellt 
segelhantverk i lokalen.  
Hör gärna av er om ni vill veta mer om mig, med vänliga hälsningar, Linnea Ludvigsson 
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Hej Martin, 

 

Det är hyresgästen som ansvarar för och bekostar upprustning och löpande underhåll.  

Det är en del av hyresavtalet. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
Helena Cessford 
Lokalstrateg kommunövergripande 
Fastighetsstaben 
 

 

Hej 

Jag är fortsatt intresserad. 

Jag undrar också om kommunen bekostar material för renovering, och i förekommande fall 
inhyrda hantverkare (t.ex. för el- eller plåtarbeten man inte får/bör utföra själv)? 

Mvh 

Martin Toomingas 

  

Tack för intresseanmälan. 

Vi håller på att sammanställa alla intresseanmälningar och kommer inom kort att presentera 
dem för Kommunstyrelsen som sedan väljer vem som får hyra ateljén. 

Bifogar underhållslistan så ni ser vad som behöver åtgärdas. 

Var snäll bekräfta till mig att ni fortsatt är intresserade av att hyra.  

  
  
Med vänlig hälsning 
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Helena Cessford 
Lokalstrateg kommunövergripande 
Fastighetsstaben 
  
Namn: 
Martin Toomingas 
 
E-post: 
m_toomingas@hotmail.com 
 
Berätta om dig själv och hur ateljén ska användas: 
Jag är 33 år gammal och arbetar som sjöman på seglande skolfartyg, mestadels säsongsbunden, på 
vintrarna och under fritörnar försörjer jag mig som snickare, mestadels med inredningar i gammal 
stil, samt på segelfartygen. När jag inte försörjer mig försöker jag driva diverse projekt som faller 
mig in, jag tror att det kvalar in under kategorin ”konst” om man så vill.  Just håller jag på att rita 
en serie tiny-houses placerade på flytande öar som jag skulle tycka det vore mycket trevligt att 
bosätta mig och mina vänner på, när man är tillräckligt många förtöjer man helt sonika sina öar i 
varandra, tar sig ut på internationellt vatten och utropar sin egen stat. Eller nåt annat.. Jag haR 
tidigare jobbat mycket med ollika idéer kring hantverksmässig industridesign för egenbyggande, 
lådcyklar och olika koncept inom för att återuppväcka idén med hemindustri,  tex inom bageri, 
hembränning mm. 
Jag skulle använda ateljéen som prototypverkstad, och som för inspirerande möten med andra 
som vill involverad i projekten. Kanske skulle jag använda den för att göra dockfilmer i, jag har 
flera manus för uppföljare av skrot-Nisse och Åsa-Nisse följetongerna jag tror skulle kunna få stort 
genomslag. 
Jag kommer naturligtvis att medverka till att rusta upp ateljén enligt önskemål, och är gärna 
delaktig i utformningen av den. 
 
Mvh 
 
Martin Toomingas 
 
0705 84 64 61 
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Tack för intresseanmälan. 

Vi håller på att sammanställa alla intresseanmälningar och kommer inom kort att presentera 
dem för Kommunstyrelsen som sedan väljer vem som får hyra ateljén. 

Bifogar underhållslistan så ni ser vad som behöver åtgärdas. 

Var snäll bekräfta till mig att ni fortsatt är intresserade av att hyra.  

 

Med vänlig hälsning 

Helena Cessford 

Lokalstrateg kommunövergripande 

Fastighetsstaben 

 

 
 
Namn: 
Åsa Riestola 
 
E-post: 
riestola@gmail.com 
 
Berätta om dig själv och hur ateljén ska användas: 
Hej! Som nyinflyttad till Stenungsund (Kyrkenorum) behöver jag ett samlingställe för kreativt 
skapande. Kommer närmast från Göteborg, men har ett ursprung från finska delen av Sapmi. 
Lokalen är alldeles för bra o vacker att ha själv så jag vill med en grupp, Max 5 personer bygga upp 
ett levande konstcentrum - där andra människor kan få bli inbjudna till samtal, skapande och 
annat.  
Jag är utbildad huvudsakligen inom arkitektur, konst, hållbar utveckling och hantverk. Jobbar 
deltid med slöjd i Hålta/Marstrand - trivs väldigt bra men kommer förmodligen att börja fokusera 
mer här i mitt nya närområde. Övrig tid går jag en naturkurs samt arbetar med eget skapande men 
även delaktighet. Jag har varit del av en mängd olika samverkansprojekt - från mindre grupp till 
större där olika delar av Göteborgskommun varit involverad . Jag har jobbat mest med barn de är 
våra blivande arkitekter, konstnärer, samhällsplanerare ... men är intresserad av all slags 
samverkan.  
Den del av mig som är arkitekt vill naturligtvis även vårda byggnaden o platsen där den står, jag har 
en fd kursare från Chalmers som startat upp Egnahemsfabriken på Tjörn, kanske kan de vara 
behjälpliga.  
Det var lite i stort - jag berättar gärna mer! Jag har funderat på hur jag ska börja interagera 
konstnärligt med Stenungsund och så dök detta hus upp i mitt Facebookflöde så var tvungen att 
genast visa mitt intresse.  
Mvh Åsa Riestola  
Fältarkitekt 
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UNDERHÅLLSPLAN Ateljén Hallerna 2021

Underhållsåtgärderna skall vara fackmannamässigt utförda.

Byggnaden skall renoveras med stor hänsyn så att den bibehåller dess byggnadskaraktär 
Hyresgäst tillser eget inbrottslarm (kan överta kommunens abonnemang om så önskas)
Huset är inte utrustat med köksmaskiner och inredning eller WC. OBS att huset saknar vatten och avlopp.

Invändigt Åtgärd Åtgärdas senast Tidsintervall
Trägolv byta skad del 2021
Trägolv underhålla 2021 10 år
Tak Måla 2021 15 år
Väggar Måla/tapetsera 2021 15 år
El Elsäkerhetskontroll 2021 10 år

Utvändigt Åtgärd Åtgärdas senast Tidsintervall
Träfasad Byte av skadad panel 2021 Vid behov 
Träfasad Målning med enheltlig färg på alla sidor. 2021 Vid behov 
Grund betong Lagning av sprickor 2021 Vid behov 
Fönster Byte eller renovering av de stora fönstren, kittning och målning 2021 Vid behov 
Dörr byte ok - Vid behov 
Tak * Byte till papptak eller bandtäckt plåttak 2021 Vid behov 
Hängrännor och stuprör Byte 2021 Vid behov 
Skorsten Byte av plåt -  skortensanslutning mot tak 2021
Utvändiga trappor 2021 Vid behov 
* Nu korregerad plåt. Pga av flack taklutning behöver det bytas till papp eller bandtäkt plåt.
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Yttrande 
2021-03-26 

Sida 1 av 1 

  

 Diarienummer:  

 2021-000086  

 
 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Postadress: Besökadress: Telefon, vx:  E-post: Org. nr  

Gesällgatan 6 Gesällgatan 6 010-471 44 00  raddning@sbrf.se 222000-3194 

444 32 STENUNGSUND 444 32 STENUNGSUND  Hemsida:  

   www.sbrf.se 
 

 

 

Handläggare: 

Catharina Rutgersson 

010 - 471 44 53 

catharina.rutgersson@sbrf.se 

Mottagare:  

Stenungsunds kommun 

 

Yttrande personantal  

- Ateljén på Hallernavägen 2, NÖSNÄS 1:7. 
 

Handlingar 

Rumsindelning- Daterad 2007-11-16 

Fasadritningar- Daterad 2007-11-16 

Ritning trappa- Daterad 2007-11-16 

 

Yttrande 

Byggnaden är 34kvm och består av ett större rum och tre mindre. 

Byggnaden har inget VA. 

Upp till byggnaden är det en trappa med 45 steg i 45 graders lutning. 

 

Personantal utefter lokalens förutsättningar anses vara max 10 personer. 

Enstaka övernattning i lokalen är okej för max 4 personer, om brandvarnare sätts upp i 

rummen där personerna sover. 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post   Giro Org nr 

444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203  21 20 00-1298 

     www.stenungsund.se 

2021-06-04

Sida 1 av 1

Användningsmöjligheter inom 
befintligt bygglov 

Nösnäs 1:7 ”kommunens ateljé” 
Det senast beviljade bygglovet anger att byggnaden ska användas som ateljé. 
Begreppet ateljé är inte definierat i plan- och bygglagen (2010:900).  
För att få hjälp med att tolka begreppet och hur man kan använda i frågor om vad som kan inrymmas i 
beviljade bygglovet för aktuell byggnad så kan man gå till Svenska Akademins ordbok för vägledning i 
hur ordet definieras. 
Enligt Svenska Akademins ordbok så definieras en ateljé huvudsakligen som följande 

1. Om en artists arbetsrum 
a. Arbetslokal där artisten utövar sitt konstnärskap 

2. Om fotografiskt etablissemang 
a. Lokal i vilken bilder tas med möjlighet till ljusreglering 

3. Om arbetslokal för konstindustrin 
a. Lokal där det man framställer produkter med mestadels handarbete.  

Om man då utgår ifrån vad ovanstående och ser vilken som skulle vara tillämplig i bedömningen av vad 
som kan inrymmas i det aktuella bygglovet så tolkar verksamhet Bygg Miljö att det ska vara den första 
definitionen som är tillämplig i detta ärende. Det går dock inte att utesluta att aktuell byggnad kan även 
användas som en fotoateljé, syateljé eller liknande.   
Då kommunen har kommunicerat i sin annons att en framtida hyresgäst ska bedriva verksamhet utifrån 
befintligt bygglov så är verksamhet Bygg Miljös uppfattning att en framtida hyresgäst bör vara en aktiv 
konstnär.   
 
Gustav Mesaros 
Bygglovhandläggare 
Verksamhet Bygg Miljö 
Stenungsund kommun 
E-post: gustav.mesaros@stenungsund.se 

Dnr L-2007-754
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 64 Dnr: KS 2019/599 
 
Försäljning av fastighet på Ramsön 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Ramsön 1:12 via fastighetsmäklare på öppna 
marknaden till högstbjudande. Kommunen har rätt att neka försäljning om oskäligt slutbud 
inkommer. 
 
Jäv 
Jakob Hallman (KD) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att 
fastigheten Ramsön 1:12 säljs på den öppna marknaden till högstbjudande. Samtidigt 
beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om 
byggnadsminnesförklaring av fastigheten Ramsön 1:12 innan en försäljning samt att vid ett 
avslag säkerställa högsta möjliga skydd av de kulturhistoriska värdena innan en försäljning. 
 
Kommunens ansökan om byggnadsminnesförklaring av fastigheten avslogs av Länsstyrelsen i 
december 2020. Förvaltningen har därefter utrett andra skyddsformer. De två aktuella vägarna 
framåt för att stärka skyddet av byggnaderna på fastigheten Ramsön 1:12 bedömer 
förvaltningen vara att ta fram en ny detaljplan alternativt fastställa områdesbestämmelser. 
Med tanke på byggnadernas behov av upprustning i kombination med den långa tid det skulle 
ta för att fram en ny detaljplan eller nya områdesbestämmelser, bedömer dock förvaltningen 
att en försäljning bör inledas snarast möjligt. Förvaltningen bedömer att byggnaderna idag har 
ett bra skydd, vilket kommer stärkas ytterligare genom att kommunen kommer att ansöka om 
ett så kallat frivilligt bygglov innan en försäljning blir aktuell. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Försäljning av fastighet på Ramsön 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Ramsön 1:12 via fastighetsmäklare på öppna 
marknaden till högstbjudande. Kommunen har rätt att neka försäljning om oskäligt slutbud 
inkommer. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att 
fastigheten Ramsön 1:12 säljs på den öppna marknaden till högstbjudande. Samtidigt 
beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om 
byggnadsminnesförklaring av fastigheten Ramsön 1:12 innan en försäljning samt att vid ett 
avslag säkerställa högsta möjliga skydd av de kulturhistoriska värdena innan en försäljning. 
 
Kommunens ansökan om byggnadsminnesförklaring av fastigheten avslogs av Länsstyrelsen i 
december 2020. Förvaltningen har därefter utrett andra skyddsformer. De två aktuella vägarna 
framåt för att stärka skyddet av byggnaderna på fastigheten Ramsön 1:12 bedömer 
förvaltningen vara att ta fram en ny detaljplan alternativt fastställa områdesbestämmelser. 
Med tanke på byggnadernas behov av upprustning i kombination med den långa tid det skulle 
ta för att fram en ny detaljplan eller nya områdesbestämmelser, bedömer dock förvaltningen 
att en försäljning bör inledas snarast möjligt. Förvaltningen bedömer att byggnaderna idag har 
ett bra skydd, vilket kommer stärkas ytterligare genom att kommunen kommer att ansöka om 
ett så kallat frivilligt bygglov innan en försäljning blir aktuell. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
gångbara användningsområden och ägarskap, med tillhörande ekonomiska och eventuella 
andra konsekvenser, för de byggnader kommunen äger på Ramsön. 
 
Efter utredning och återremittering av ärendet beslutade kommunstyrelsen den 25 maj 2020 
att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att fastigheten Ramsön 1:12 säljs på den öppna 
marknaden till högstbjudande. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i 
uppdrag att ansöka om byggnadsminnesförklaring av fastigheten Ramsön 1:12 innan en 

136



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/599
2021-03-22

försäljning samt att vid ett avslag säkerställa högsta möjliga skydd av de kulturhistoriska 
värdena innan en försäljning. 
 
Under sommaren 2020 skickade förvaltningen in en ansökan om byggnadsminnesförklaring 
av fastigheten Ramsön 1:12. Den 1 december 2020 inkom Länsstyrelsens beslut. 
Länsstyrelsen hade då beslutat att avslå kommunens ansökan om byggnadsminnesförklaring 
av fastigheten. Länsstyrelsen ansåg sammantaget att byggnaderna på Ramsön är 
kulturhistoriskt värdefulla, men att de inte uppfyller lagens krav på att ha ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde. 
 
Förvaltningen har efter beslutet från Länsstyrelsen utrett alternativa skyddsformer. Utredda 
alternativa skyddsformer är en ny detaljplan, fastställa områdesbestämmelser, köpeavtal eller 
att bilda ett kulturreservat.  
 
Ny detaljplan 
En detaljplan är det starkaste skyddet för skydda en byggnaderna från förändring. Vid 
framtagandet av ny detaljplan bedömer förvaltningen att den bör innefatta hela ön. En ny 
detaljplan skulle dock ta flertalet år att ta fram och skulle innebära en stor kostnad för 
kommunen. På grund av att ärendet kan vara komplext är det idag svårt att fastställa en exakt 
prisbild och tidsåtgång. Eventuellt kan exempelvis en miljökonsekvensbedömning behöva 
genomföras. Tidsaspekten är också osäker då detta beror på hur detaljplanen prioriteras.  
 
Kostnaderna för framtagandet av detaljplan är osäkert att kommunen återfår vid en försäljning 
(fastigheten är idag inte värderad). Utifrån tidsaspekten finns också risken att fastighetens 
marknadsvärde och dess kulturhistoriska värde minskar då den idag är i behov av 
upprustning, vilket det saknas medel för hos kommunen idag.  
 
Med vad som ovan angetts avråder förvaltningen att en ny detaljplan bör tas fram.  
 
Områdesbestämmelser 
Områdesbestämmelser är ett alternativ istället för att upprätta en detaljplan, särskilt i en miljö 
som är riksintresse för kulturmiljö, vilket är fallet för Ramsön. Områdesbestämmelser är 
också vanliga att nyttja vid exempelvis fritidshusområden. Förvaltningen bedömer att nya 
områdesbestämmelser bör innefatta hela ön. Bestämmelserna är juridiskt bindande likt en 
detaljplan och kan exempelvis öka kraven på bygglovspliktiga åtgärder samt skydda de 
byggnader som finns inom området. Kostnaden för att ta fram områdesbestämmelser bedöms 
kosta mindre och bör kunna tas fram snabbare än en ny detaljplan. Det är dock, likt 
framtagandet av en ny detaljplan, svårt att idag fastställa ärendets komplexitet och därmed 
kostnad och tidsåtgång. Utifrån tidsaspekten finns också risken, likt vid framtagandet av ny 
detaljplan, att fastighetens marknadsvärde och dess kulturhistoriska värde minskar under 
tiden.  
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Med vad som ovan angetts avråder förvaltningen att områdesbestämmelser bör tas fram.  
 
Avtal vid försäljning 
Kommunen kan vid i ett köpeavtal förbjuda en rivning i köpeavtalet. Problemet med detta är 
dock att villkoret endast får gälla två år1. Förvaltningen bedömer utifrån det att ett villkor i en 
köpehandling inte skyddar det kulturhistoriska värdena på lång sikt.  
 
Bilda ett kulturreservat  
En länsstyrelse eller en kommun kan enligt 7 kap 9 § miljöbalken (1998:808) besluta om att 
ett område ska skyddas och förvaltas som kulturreservat. I beslutet bestäms syftet med 
skyddet och vilka föreskrifter som skall gälla i reservatet. 
 
Enligt Riksantikvarieämbetets vägledning2  bör det inte tas beslut om både kulturreservat och 
naturreservat för samma område. Vid valet av beteckning har syftet eller syftena med 
områdesskyddet en avgörande betydelse. Naturvårds- och kulturmiljövärdena bör tillvaratas i 
respektive sektors arbete med bevarande och vård av natur- och kulturmiljöer. 
 
Ramsön är redan idag är ett naturreservat och utifrån Riksantikvarieämbetets vägledning, att 
ett område inte bör vara både ett kulturreservat och naturreservat, bedömer förvaltningen att 
detta alternativ som skyddsform inte är aktuellt.  
 
Redan skyddad idag 
Som förvaltningen har beskrivit i tidigare tjänsteskrivelse är byggnaderna på Ramsön redan 
idag till viss del skyddade genom plan- och bygglagen. Detta utifrån att det i plan- och 
bygglagen ställs ett antal krav som ska tillgodoses när man ändrar en byggnad. Det gäller 
bland annat varsamhetskravet och förbudet mot att förvanska en byggnad som är särskilt 
värdefull ur kulturhistorisk synpunkt. Det är byggherrens ansvar att kraven uppfylls och de 
gäller alltid, oberoende av om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte.   
 
Vid en eventuell bygglovsprocess utanför detaljplanelagt område, som är fallet idag för 
byggnaderna på Ramsön ska bygglovet även prövas mot bestämmelser om skydd av 
områdens kulturvärden som finns där. Anledningen till detta är att när en detaljplan upprättas 
görs en avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen. Översiktsplanen, som visar 
vilka allmänna intressen som finns och vilka prioriteringar som görs av stat och kommun, ger 
stöd för en sådan bedömning. I översiktsplanen är hela Ramsön betecknad som en del av 
kommunens kulturminnesvårdsprogram. Därtill är Ramsön av riksintresse för 
kulturmiljövården och naturreservat stärker skyddet av byggnadernas kulturmiljövärde. I 

 
1 Köps fullbordan eller bestånd får ej göras beroende av villkor under mer än två år från den dag då 
köpehandlingen upprättades. Har längre tid avtalats, är köpet ogiltigt (4 kap. 4 § JB) 
2 Beslut om kulturreservat – Vägledning för tillämpningen av Miljöbalken 
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nuvarande översiktsplan står det också att inga nya utbyggnadsområden föreslås i anslutning 
till riksintresset och ingen påverkan bedöms ske med anledning av förslagen i 
översiktsplanen. 

I gällande naturreservatföreskrifterna från 1968 står det att ”för bevarande av öarna i stort 
sett i deras nuvarande skick och förhindrande av att desamma utnyttjas för 
fritidsbebyggelse…” förklarar Länsstyrelsen området som naturreservat. 
Naturreservatföreskrifter förbjuder nybyggnation samt att anläggning för allmänheten avsedda 
campingplatser. Detta gäller dock ej aktuell fastighet som är undantagen i föreskrifterna. 
Enligt föreskrifterna får byggnader ersättas om de brinner ned eller förstörs. Byggnader får 
dock först ersättas efter medgivande från länsstyrelsens och vederbörligt byggnadslov. Vad 
gäller camping måste detta också godkännas av Länsstyrelsen.  
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att området och byggnader därmed har ett relativt gott 
skydd redan idag. 

 
Brister med nuvarande skydd 

Vad nuvarande skydd inte säkerställer är att byggnaderna kan rivas. Detta utifrån att det inte 
finns bygglov för byggnaderna (på grund av att de uppfördes innan rådande lagstiftning fanns 
på plats) vilket generar att det inte heller behövs ett rivningslov. Ett ”rivningsskydd” hade 
kunnat regleras genom en ny detaljplan eller genom områdesbestämmelser. Förvaltningen 
avser dock att innan försäljning söka om ett så kallat frivilligt bygglov, vilket innebär att ett 
bygglov söks för en redan uppförd byggnad. Detta skulle i sin tur generera att ett rivningslov 
kommer att krävas av en framtida ägare om hen avser att riva byggnaden. Vid ett rivningslov 
faller då kulturhistoriska värden in inom som skydd för att förhindra ett godkännande av en 
rivning, enligt förvaltningens bedömning.  

Brist oavsett skydd 

Väljer en framtida fastighetsägare att riva byggnaderna oavsett fastställt skydd, utgår en 
sanktionsavgift. Med andra ord kan en rivning ske oavsett vilket juridiskt skydd som 
fastställs. Byggnaderna kan därmed aldrig med 100 procent skyddas när de inte längre är i 
kommunens ägo. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har undersökt för- och nackdelarna med en ny detaljplan, nya 
områdesbestämmelser, avtal vid försäljning eller bildandet av ett kulturreservat. Detaljplan 
och områdesbestämmelser kommer att ta tid att ta fram och priset för båda skyddsformerna är 
idag är osäkert. Under processens gång kan det leda till att byggnader tar ytterligare skada om 
det inte sker investeringar i byggnaderna. Investeringsmedel för detta saknas idag. Vad gäller 
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avtal vid en försäljning, bedömer förvaltningen att detta inte ger något skydd förutom de två 
första åren och vad kulturreservat är detta inte aktuellt i ett naturreservat.  

Förvaltningens bedömning är sammantaget att byggnaderna idag har ett gott skydd med vad 
som ovan angetts. Framförallt genom att kommunen söker om ett frivilligt bygglov, vilket 
skulle innebära att kommande ägare måste söka om ett rivningslov. Skyddet för det 
kulturhistoriskt skyddsvärda är dock inte möjligt att fastställa helt och hållet innan det 
eventuella ärendet prövas, exempelvis i en bygglovsprocess. Det går heller inte att säkra att 
byggnaderna inte rivs, oavsett vilken skyddsform byggnaderna har, efter en försäljning, då 
den nya ägaren kan välja att bryta mot dessa.   

Sammantaget, i jämförelse med övriga möjliga skyddsåtgärder, är förvaltningens slutgiltiga 
bedömning att byggnaderna redan idag har ett tillräckligt skydd och att en försäljning bör 
inledas omgående. Detta med anledningen av behovet av investeringar i byggnaderna.  

Förvaltningen föreslår att en försäljning sker på öppna marknaden med hjälp av en 
auktoriserad fastighetsmäklare. Detta innebär en kostnad, vanligtvis en procentsats av 
försäljningssumman men kan även vara ett fast pris. Om slutbud inkommer som är oskäligt i 
förhållande till utgångspriset föreslås att förvaltningen ges rätt att neka försäljning för att 
istället inleda en ny försäljning vid ett annat tillfälle. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på hantering av nuvarande arrenden, eventuell avstyckning och att fastigheten inte 
är värderad är det svårt att fastställa de ekonomiska konsekvenserna av beslut om en 
försäljning av fastigheten.  Förvaltningen bedömer att en värdering behöver genomföras för 
att säkerställa vilken väg framåt som är mest gynnsam ekonomiskt för kommunen, 
exempelvis om avstyckning är ekonomiskt lönsam för kommunen och hanteringen av 
nuvarande arrenden. 
 
Vid beslut om att behålla fastigheten kommer det finnas behov av att investera i byggnaderna 
för att säkerställa det kulturhistoriska värdet och att byggnaderna inte förfaller. Den senast 
framtagna underhållsplanens investeringskostnad är omfattande. Det är också en faktor som 
förvaltningen bedömer påverka värderingen av fastigheten vid en försäljning.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att försäljningen inte har några konsekvenser för barn. Barns tillgång 
till naturreservatet bedöms inte påverkas av en försäljning av denna fastighet.  
 
Juridiska bedömningar 
På fastigheten finns två arrendeavtal som är inskrivna i både Ramsön 1:12 och Ramsön 1:6. 
De som arrenderar äger byggnaderna själva. Arrendeavtalet är så kallade bostadsarrenden där 
arrendatorn har besittningsskydd. Besittningsskyddet innebär att arrendator inte behöver 
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lämna arrendeområdet om det inte finns giltiga skäl enligt Jordabalken kap. 10. Avtalen går ut 
2031-05-20 och 2043-07-19.  
 
Eventuellt kommer fastigheten att styckas av innan försäljning. Detta kan påverka 
arrendatorernas rätt till förköpsrätt, enligt Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva 
arrendestället. Nuvarande arrenden gäller mot ny fastighetsägare enligt Jordabalken 7 kap. 
11§. Eventuellt finns det behov av samverkan med Västkuststiftelsen vid en försäljning då 
arrenden berör båda parters fastigheter. Uppsägning av arrendeavtalen i förtid kan ske om alla 
parter är överens genom att teckna en överenskommelse om förtida uppsägning av arrende. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 65 Dnr: KS 2020/457 
 
Revidering av inriktning på nytt hyresavtal med Bech Restaurang 
AB 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna den reviderade överenskommelsen på nytt hyresavtal 
med Bech Restaurang AB daterat 2021-05-06 innebärande att exklusivitetsrätten upphör och 
att konstruktionen på omsättningshyran ändras. Tidigare beslut om delegation till 
ekonomichef och att kommunstyrelsens presidium ska få se avtalet innan det signeras 
kvarstår. Delegationen till ekonomichef förlängs till och med 2021-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bech Restaurang AB hyr lokaler av Stenungsunds kommun för att i Stenungsund Arena driva 
restaurang- och bowlingverksamhet. Hyresavtalet mellan kommunen och restauratören 
tecknades i början av 2017. Sedan hyresavtalets ingående har kommunen haft en dialog med 
hyresgästen i olika avtalsfrågor i syfte att skapa goda förutsättningar för hyresgästen att 
bedriva restaurangverksamheten i Stenungsund Arena. Samtalen har bland annat handlat om 
serveringstillståndet, hyresavtalet och behov av avbetalningsplan. Hyresgästen har via 
juridiskt ombud framfört att de anser att det föreligger brister i hyresrätten. Kommunstyrelsen 
har beslutat om en inriktning på de fortsatta hyresförhandlingarna.  
 
Hyresgästen har funnit en extern finansiär och har framfört önskemål om en något reviderad 
konstruktion för omsättningshyran. Förvaltningen har förhandlat fram en lösning som dels 
innebär en något förändrad konstruktionen för omsättningshyran, dels innebär att 
exklusivitetsrätten upphör.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-06 
Reviderad inriktning 
Tidigare beslutad inriktning 
Tjänsteskrivelse 2020-09-30 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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Marcus Starcke Till kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
Revidering av inriktning på nytt hyresavtal med Bech Restaurang 
AB 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna den reviderade överenskommelsen på nytt hyresavtal 
med Bech Restaurang AB daterat 2021-05-06 innebärande att exklusivitetsrätten upphör och 
att konstruktionen på omsättningshyran ändras. Tidigare beslut om delegation till 
ekonomichef och om att kommunstyrelsens presidium ska få se avtalet innan det signeras 
kvarstår  

 
Sammanfattning av ärendet 
Bech Restaurang AB hyr lokaler av Stenungsunds kommun för att i Stenungsund Arena driva 
restaurang- och bowlingverksamhet. Hyresavtalet mellan kommunen och restauratören 
tecknades i början av 2017. Sedan hyresavtalets ingående har kommunen haft en dialog med 
hyresgästen i olika avtalsfrågor i syfte att skapa goda förutsättningar för hyresgästen att 
bedriva restaurangverksamheten i Stenungsund Arena. Samtalen har bland annat handlat om 
serveringstillståndet, hyresavtalet och behov av avbetalningsplan. Hyresgästen har via 
juridiskt ombud framfört att de anser att det föreligger brister i hyresrätten. Kommunstyrelsen 
har beslutat om en inriktning på de fortsatta hyresförhandlingarna.  
 
Hyresgästen har funnit en extern finansiär och har framfört önskemål om en något reviderad 
konstruktion för omsättningshyran. Förvaltningen har förhandlat fram en lösning som dels 
innebär en något förändrad konstruktionen för omsättningshyran, dels innebär att 
exklusivitetsrätten upphör.  
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Bech Restaurang AB hyr lokaler av Stenungsunds kommun för att i Stenungsund Arena driva 
restaurang- och bowlingverksamhet. Hyresavtalet mellan kommunen och restauratören 
tecknades i början av 2017. Av avtalet regleras förhållandena mellan kommunen som 
hyresvärd och restauratören som hyresgäst.  
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Kommunstyrelsen har beslutat om en inriktning för de fortsatta hyresförhandlingarna. Av 
överenskommelsen med hyresgästen framkommer i huvudsak följande. Den nuvarande 
hyresmodellen ersätts med en ny omsättningsbaserad hyresmodell med en lägsta hyra. 
Omsättningshyran ska uppgå till 10,5% av årsomsättningen. Den lägsta hyra kommunen kan 
få in sätts till 350 000 kronor oberoende av omsättning. Den i nuvarande avtal gällande 
ansvarsfördelningen avseende kostnader som uppvärmning, vatten, avlopp, elektricitet, 
snöröjning, sandning etcetera ska kvarstå. Det innebär att hyresgästen vid sidan om hyran 
även ska betala för elektricitet, städning samt emballage och sophämtning. 
 
Kök och köksinredning samt bowlinganläggning ska inte längre avbetalas av hyresgästen. 
Istället ska kommunen äga utrustningen och den ska ingå i hyran. Hyresgästen ska stå för 
service och underhåll. 
  
Den ensamrätt som gäller i förhållande till gymanläggningen gällande försäljning av kiosk 
och caféliknande produkter ska upphöra. Ett avtal ska tecknas om att inga skadeståndsanspråk 
eller andra juridiska åtgärder avseende eventuella tidigare brister i hyresrätten i detta 
hänseende ska riktas mot kommunen. När idrottsföreningarna har arrangemang i arenan ska 
de kunna sälja enklare förtäring utan att behöva hyresgästens godkännande. 
 
Av det nya avtalet ska det särskilt framgå vilka förväntningar hyresvärden har på hyresgästen 
avseende den verksamhet som hyresgästen ska bedriva. Det ska framgå att det ska förekomma 
lunchservering under vardagar i restaurangen och att cafét ska erbjuda fika och förtäring 
under övriga tider. 
 
Det nya avtalet kommer inte att innebära några avsteg från kommunfullmäktiges beslut om 
alkoholservering i arenan.  
 
Förslag på reviderad överenskommelse 
Hyresgästen har funnit en extern finansiär och har framfört önskemål om en något reviderad 
konstruktion för omsättningshyran. Förvaltningen har förhandlat med hyresgästen och föreslår 
med anledning av förhandlingen en ändring av den av kommunstyrelsen godkända 
överenskommelsen.  
 
Följande ändringar föreslås:  
 

 Konstruktionen av omsättningshyran får följande konstruktion: 
o 10,5% på omsättning upp till en omsättning av 6 mnkr kr  
o 6 % på den omsättning som överstiger 6 mnkr kr  

 Exklusivitetsrätten upphör helt, vilket innebär att föreningarna och andra aktörer i 
arenan får möjlighet att sälja det som de önskar. I avtalet ska det istället regleras att det 
inte får öppna någon annan café- eller restaurangaktör i arenan.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att kommunens kostnader för restaurang och bowlingytorna inklusive 
avskrivningar för köks- och bowlinganläggningen uppgår till cirka 565 tkr. I denna summa 
ingår inte kommunens avskrivningskostnader för själva lokalen. För att hyran enligt den nya 
hyresmodellen ska uppgå till denna summa måste hyresgästens omsättning uppgå till cirka 
5,38 mnkr. Under 2019 hade hyresgästen en omsättning på cirka 5,8 mnkr.  
 
Vid en omsättning på 8 mnkr skiljer sig kommunens hyresintäkt 90 tkr. Vid en omsättning på 
10 mnkr skiljer sig kommunens hyresintäkt 180 tkr.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet rör ett reviderat hyresavtal bedömer förvaltningen att det inte påverkar barn.  
 
Juridiska bedömningar 
I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter regleras kommunernas möjligheter att 
tillhandahålla kommersiella lokaler. Av lagstiftningen framgår att uthyrning av lokaler till 
näringslivet ska ske på affärsmässiga grunder. Kravet på affärsmässighet utgör ett avsteg från 
kommunallagens självkostnadsprincip och innebär bland annat att lokalhyran måste sättas till 
en nivå som motsvarar vad en privat aktör skulle ha tillämpat. Utgångspunkten för hyresnivån 
bör vara att kommunen får täckning för de faktiska kostnaderna som fastighetsförvaltningen 
medför samt resulterar i en långsiktig vinst. 
 
Uthyrningen av lokalen omfattas vidare av hyreslagens regler (12 kap. jordabalken) om t.ex. 
marknadshyra, besittningsskydd och parternas skyldigheter under hyrestiden. 
 
Förvaltningen bedömer att förslag till beslut ryms inom de ramar som ovanstående 
lagstiftning uppställer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-06 
Reviderad inriktning 
Tidigare beslutad inriktning 
Tjänsteskrivelse 2020-09-30 
KS 2020-11-30 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
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Marcus Starcke Erica Bjärsved  
Sektorchef Ekonomichef 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se
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Reviderad överenskommelse om ramarna för nytt 
hyresavtal 

Bech Restaurang AB (”hyresgästen”) driver restaurang, café och bowling i 
Stenungsund Arena. Stenungsunds kommun (”hyresvärden”) hyr ut lokalen till 
hyresgästen. Inför det fortsatta arbetet med nytt hyresavtal - vilket ersätter det 
tidigare inklusive bilagor - är parterna överens om följande inriktning på 
avtalsarbetet. Denna överenskommelse ersätter inte undertecknade avtal och 
inga utfästelser gäller om ett nytt avtal inte ingås. Överenskommelsen ersätter 
dock tidigare överenskommelse daterad 2020-10-12. 
 
Nuvarande hyresmodell ersätts med en ny omsättningsbaserad hyresmodell 
med lägstahyra 
Den nu gällande hyresmodellen ersätts med en omsättningsbaserad hyresmodell. 
Omsättningshyran ska vara konstruerad enligt nedan:  

 10,5% på omsättning upp till en omsättning av 6 mnkr kr  
 6 % på den omsättning som överstiger 6 mnkr kr  

Hyran kan dock aldrig understiga 350 000 kr, oberoende av omsättning.  
 
Hyran ska årligen skrivas upp enligt en sedvanlig indexklausul.  
 
Den i nuläget gällande fördelningen av kostnader avseende uppvärmning, bränsle, vatten och 
avlopp, elektrisk ström, städning, snöröjning och sandning, emballage och sophämtning etcetera 
ska kvarstå. 
 
Kök och köksinredning samt bowlinganläggning ska ägas av hyresvärden 
Enligt det nu gällande avtalet ska hyresgästen göra avbetalningar på kök och köksinredning samt 
bowlinganläggning under en period av tio år. När samtliga delbetalningar erlagda ska 
anläggningarna övergå i hyresgästens ägo. I det nya avtalet ska detta ändras. Hyresvärden ska 
äga anläggningarna och hyresgästen ska inte göra några ytterligare avbetalningar. Den nu 
gällande avbetalningsplanen avseende kök och bowling (bilaga 6. ver.2) upphör därmed att 
gälla. En kreditering motsvarande värdet på erlagd avbetalning ska göras avseende hyran för 
2020. 
 
Hyresgästen ska stå för service och underhåll av kök och köksinredning samt 
bowlinganläggning 
Hyresgästens ansvar omfattar all service, underhåll, kontroll etcetera. Hyresgästen ska teckna 
service- och i förekommande fall underhållsavtal samt stå för kontakterna med leverantörer med 
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anledning av problem eller brister i anläggningarna. Kommunen ska stå för försäkringen av 
anläggningarna. Företaget ska dock teckna erforderliga företagsförsäkringar.  
 
Ensamrätten till försäljning av mat-, café- och kioskliknande varor i 
förhållande till gymmet upphör – föreningarna ska dock få sälja enklare 
förtäring 
Nu gällande ensamrätt vad gäller försäljning av mat-, café- och kioskliknande upphör. I avtalet 
ska det föreskrivas att ingen annan café- eller restaurangverksamhet får öppna i arenan. 
Försäljning av café- och kioskliknande produkter på gymmet får fortsätta. Föreningarna är fria 
att sälja det som de själva önskar sälja.  
 
Hyresgästen ska bedriva verksamhet i arenan under ordinarie öppettider 
Hyresgästen ska bedriva verksamhet i arenan under ordinarie öppettider. Det ska förekomma 
lunchservering under vardagar i restaurangen och cafét ska erbjuda fika och förtäring under 
övriga tider. Vad som ska anses vara ordinarie öppettider respektive lunchservering ska 
fastställas i avtalsförhandlingarna.  
 
Brister i hyresrätten under år 2019 och 2020 kompenseras genom 
hyresnedsättning 
Under år 2020 har hyresvärden behövt lägga om betonggolvet i hyresgästens lokal. Det 
påverkade möjligheten för hyresgästen att bedriva sin verksamhet. Hyresvärden kompenserar 
hyresgästen genom en hyresnedsättning under juli, augusti och september på totalt 43 tkr. Inga 
ytterligare anspråk gällande brister i eller begränsning av hyresrätten avseende perioden fram till 
2020-09-31 får riktas mot kommunen. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-30

  
 
 
 
 
§ 406 Dnr: KS 2020/457 
 
Inriktning på nytt hyresavtal med Bech Restaurang AB angående 
hyra av restaurang och bowling i Stenungsund Arena 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta avtalsförhandlingarna 
utifrån dokumentet Överenskommelse om ramarna för nytt hyresavtal daterat 2020-10-12. 

Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichef att underteckna ett nytt hyresavtal som ersätter 
tidigare hyresavtal med bilagor. Delegationen gäller till och med den 31 mars 2021. Det nya 
avtalet får inte avvika från Överenskommelse om ramarna för nytt hyresavtal.  

Kommunstyrelsens presidium ska få ta del av avtalet innan undertecknande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bech Restaurang AB hyr lokaler av Stenungsunds kommun för att i Stenungsund Arena driva 
restaurang- och bowlingverksamhet. Hyresavtalet mellan kommunen och restauratören 
tecknades i början av 2017. Sedan hyresavtalets ingående har kommunen haft en dialog med 
hyresgästen i olika avtalsfrågor i syfte att skapa goda förutsättningar för hyresgästen att 
bedriva restaurangverksamheten i Stenungsund Arena. Samtalen har bland annat handlat om 
serveringstillståndet, hyresavtalet och behov av avbetalningsplan. Hyresgästen har via 
juridiskt ombud framfört att de anser att det föreligger brister i hyresrätten.  
 
Förvaltningen har förhandlat fram ett förslag på inriktning på nytt avtal mellan kommunen 
och hyresgästen. I korthet innebär inriktningen en övergång från fast hyra till 
omsättningsbaserad hyra och att kommunen ska äga köks- och bowlinganläggningen. Av 
inriktningen framgår även att avtal ska tecknas om att eventuella skadeståndsanspråk inte får 
framläggas. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-11-03 
Tjänsteskrivelse 
Överenskommelse om ramarna för nytt hyresavtal 
Skrivelse angående hyresavtal med Bech Restaurang AB 
Svar på skrivelse angående hyresavtal med Bech Restaurang AB 
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-30

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att som tillägg att delegationen till ekonomichef 
tidsbegränsas till och med den 31 mars 2021. 
  
Linda-Maria Hermansson (C), Nedzad Deumic (KD), Ulla Johansson (SD) och Christian 
León Lundberg (ST) tillstyrker allmänna utskottets förslag.  
  
Olof Lundberg (S) föreslår att kommunstyrelsens presidium ska få ta del av avtalet innan 
undertecknande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) och Olof Lundbergs (S) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
marcus.starcke@stenungsund.se  
pia.solefors@stenungsund.se 
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Marcus Starcke Till kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
Inriktning på nytt hyresavtal med Bech Restaurang AB angående 
hyra av restaurang och bowling i Stenungsund Arena 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta avtalsförhandlingarna 
utifrån dokumentet Överenskommelse om ramarna för nytt hyresavtal daterat 2020-10-12. 

Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichef att underteckna ett nytt hyresavtal som ersätter 
tidigare hyresavtal med bilagor. Det nya avtalet får inte avvika från Överenskommelse om 
ramarna för nytt hyresavtal.  

Sammanfattning av ärendet 
Bech Restaurang AB hyr lokaler av Stenungsunds kommun för att i Stenungsund Arena driva 
restaurang- och bowlingverksamhet. Hyresavtalet mellan kommunen och restauratören 
tecknades i början av 2017. Sedan hyresavtalets ingående har kommunen haft en dialog med 
hyresgästen i olika avtalsfrågor i syfte att skapa goda förutsättningar för hyresgästen att 
bedriva restaurangverksamheten i Stenungsund Arena. Samtalen har bland annat handlat om 
serveringstillståndet, hyresavtalet och behov av avbetalningsplan. Hyresgästen har via 
juridiskt ombud framfört att de anser att det föreligger brister i hyresrätten.  
 
Förvaltningen har förhandlat fram ett förslag på inriktning på nytt avtal mellan kommunen 
och hyresgästen. I korthet innebär inriktningen en övergång från fast hyra till 
omsättningsbaserad hyra och att kommunen ska äga köks- och bowlinganläggningen. Av 
inriktningen framgår även att avtal ska tecknas om att eventuella skadeståndsanspråk inte får 
framläggas. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Bech Restaurang AB hyr lokaler av Stenungsunds kommun för att i Stenungsund Arena driva 
restaurang- och bowlingverksamhet. Hyresavtalet mellan kommunen och restauratören 
tecknades i början av 2017. Av avtalet regleras förhållandena mellan kommunen som 
hyresvärd och restauratören som hyresgäst. Av avtalet framgår bland annat följande.  
 

 Hyran består av en fast del uppgående till 300 tkr per år. Om omsättningen överstiger 
6 mnkr ska en omsättningsbaserad hyra om 3% tillkomma. Om förutsättningarna 
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gällande alkoholservering ändras ska hyresmodellen övergå från en modell med fast 
hyra till en ren omsättningsbaserad hyra.  

 Hyresgästen ska under en tioårsperiod göra avbetalningar på köks- och 
bowlinganläggningen. Efter tio år övergår ägandet från kommunen till hyresgästen. De 
årliga avbetalningarna uppgår till cirka 330 tkr.  

 Hyresgästen har ensamrätt vad gäller försäljning av kiosk- och caféliknande produkter 
i hela arenan, undantaget Nösnäsvallen.  

 Som bilaga till avtalet ligger en verksamhetsbeskrivning. I den har hyresgästen angett 
inriktningen på restaurang- och bowlingverksamheten.  

 
Sedan hyresavtalets ingående har kommunen haft en dialog med hyresgästen i olika 
avtalsfrågor i syfte att skapa goda förutsättningar för hyresgästen att bedriva 
restaurangverksamheten i Stenungsund Arena. Samtalen har bland annat handlat om 
serveringstillståndet, hyresavtalet och avbetalningsplanen. 
 
Under senare delen 2019 meddelade hyresgästen att de hade likviditetssvårighet, varefter 
kommunen såg över möjligheterna för att underlätta för hyresgästen att bygga upp sin 
likviditet, etablera sig och finna lönsamhet i verksamheten. Kommunen beviljade exempelvis 
anstånd på årets samtliga fakturerade delavbetalningar av köks- och bowlinganläggningen.  
 
Hyresgästen har under dialogerna vidare lyft fram kritik gällande att arenan varit stängd under 
somrarna samt att det förekommer försäljning av café- och kioskliknande varor på gymmet i 
arenan.  
 
I maj 2020 anlitade restauratören ett juridiskt ombud. I en skrivelse från ombudet framgår att 
restauratören vill omförhandla avtalet på ett sådant sätt att det avspeglar de förutsättningar 
som restauratören menar nu råder. Om kommunen inte vill omförhandla avtalet överväger 
restauratören att deponera del av hyran hos länsstyrelsen med hänvisning till att det enligt 
ombudet finns brister i hyresrätten som motiverar likväl en hyresnedsättning som skadestånd.   
 
Förvaltningen har efter den inkomna skrivelsen dels haft skriftlig kommunikation med 
ombudet, dels dialog om hur avtalet skulle kunna skrivas om. Utifrån dialogerna har 
förvaltningen och hyresgästen tagit fram ett förslag på ramar för ett nytt hyresavtal som kan 
ersätta det nuvarande avtalet med bilagor.  
 
Förslag till inriktning på nytt avtal 
I förslaget till inriktning på framtagande av nytt hyresavtal framgår i huvudsak följande. Den 
nuvarande hyresmodellen ersätts med en ny omsättningsbaserad hyresmodell med en lägsta 
hyra. Omsättningshyran ska uppgå till 10,5% av årsomsättningen. Den lägsta hyra kommunen 
kan få in sätts till 350 000 kronor oberoende av omsättning. Den i nuvarande avtal gällande 
ansvarsfördelningen avseende kostnader som uppvärmning, vatten, avlopp, elektricitet, 
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snöröjning, sandning etcetera ska kvarstå. Det innebär att hyresgästen vid sidan om hyran 
även ska betala för elektricitet, städning samt emballage och sophämtning. 
 
Kök och köksinredning samt bowlinganläggning ska inte längre avbetalas av hyresgästen. 
Istället ska kommunen äga utrustningen och den ska ingå i hyran. Hyresgästen ska stå för 
service och underhåll. 
  
Den ensamrätt som gäller i förhållande till gymanläggningen gällande försäljning av kiosk 
och caféliknande produkter ska upphöra. Ett avtal ska tecknas om att inga skadeståndsanspråk 
eller andra juridiska åtgärder avseende eventuella tidigare brister i hyresrätten i detta 
hänseende ska riktas mot kommunen. När idrottsföreningarna har arrangemang i arenan ska 
de kunna sälja enklare förtäring utan att behöva hyresgästens godkännande. 
 
Av det nya avtalet ska det särskilt framgå vilka förväntningar hyresvärden har på hyresgästen 
avseende den verksamhet som hyresgästen ska bedriva. Det ska framgå att det ska förekomma 
lunchservering under vardagar i restaurangen och att cafét ska erbjuda fika och förtäring 
under övriga tider. 
 
Det nya avtalet kommer inte att innebära några avsteg från kommunfullmäktiges beslut om 
alkoholservering i arenan.  
 
Förslag på fortsatt hantering 
Förslaget är att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom inriktningen samt att förvaltningen ska 
fortsätta avtalsförhandlingarna och teckna nytt avtal med hyresgästen. Det nya avtalet får inte 
avvika från den av kommunstyrelsen fastslagna inriktningen.  
 
Förvaltningens bedömning är att eventuella ändringar i inriktningen innebär att den dialog 
som har föranlett framtagande av inriktningen måste göras om.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att kommunens kostnader för restaurang och bowlingytorna inklusive 
avskrivningar för köks- och bowlinganläggningen uppgår till cirka 565 tkr. I denna summa 
ingår inte kommunens avskrivningskostnader för själva lokalen. För att hyran enligt den nya 
hyresmodellen ska uppgå till denna summa måste hyresgästens omsättning uppgå till cirka 
5,38 mnkr. Under 2019 hade hyresgästen en omsättning på cirka 5,8 mnkr.  
 
Hyresgästens lönsamhet grundar sig på besöksflödena i Stenungsund Arena. Under 2020 har 
antalet besökare minskat kraftigt, vilket har påverkat hyresgästens omsättning.  
 
Barnkonsekvensanalys 
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Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter regleras kommunernas möjligheter att 
tillhandahålla kommersiella lokaler. Av lagstiftningen framgår att uthyrning av lokaler till 
näringslivet ska ske på affärsmässiga grunder. Kravet på affärsmässighet utgör ett avsteg från 
kommunallagens självkostnadsprincip och innebär bland annat att lokalhyran måste sättas till 
en nivå som motsvarar vad en privat aktör skulle ha tillämpat. Utgångspunkten för hyresnivån 
bör vara att kommunen får täckning för de faktiska kostnaderna som fastighetsförvaltningen 
medför samt resulterar i en långsiktig vinst. 
 
Uthyrningen av lokalen omfattas vidare av hyreslagens regler (12 kap. jordabalken) om t.ex. 
marknadshyra, besittningsskydd och parternas skyldigheter under hyrestiden. 
 
Förvaltningen bedömer att förslag till beslut ryms inom de ramar som ovanstående 
lagstiftning uppställer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Överenskommelse om ramarna för nytt hyresavtal 
Skrivelse angående hyresavtal med Bech Restaurang AB 
Svar på skrivelse angående hyresavtal med Bech Restaurang AB 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
marcus.starcke@stenungsund.se 
pia.solefors@stenungsund.se

155



Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post   Giro Org nr 

444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203  21 20 00-1298 

     www.stenungsund.se 

2020-10-12
Sida 1 av 2

Överenskommelse om ramarna för nytt hyresavtal 

Bech Restaurang AB (”hyresgästen”) driver restaurang, café och bowling i 
Stenungsund Arena. Stenungsunds kommun (”hyresvärden”) hyr ut lokalen till 
hyresgästen. Inför det fortsatta arbetet med nytt hyresavtal - vilket ersätter det 
tidigare inklusive bilagor - är parterna överens om följande inriktning på 
avtalsarbetet. Denna inriktning ersätter inte undertecknade avtal och inga 
utfästelser gäller om ett nytt avtal inte ingås.  
 
Nuvarande hyresmodell ersätts med en ny omsättningsbaserad hyresmodell 
med lägstahyra 
Den nu gällande hyresmodellen ersätts med en omsättningsbaserad hyresmodell. Hyran ska 
uppgå till 10,5 % av årsomsättningen. Hyran kan dock aldrig understiga 350 000 kr, oberoende 
av omsättning.  
 
Hyran ska årligen skrivas upp enligt en sedvanlig indexklausul.  
 
Den i nuläget gällande fördelningen av kostnader avseende uppvärmning, bränsle, vatten och 
avlopp, elektrisk ström, städning, snöröjning och sandning, emballage och sophämtning etcetera 
ska kvarstå. 
 
Kök och köksinredning samt bowlinganläggning ska ägas av hyresvärden 
Enligt det nu gällande avtalet ska hyresgästen göra avbetalningar på kök och köksinredning samt 
bowlinganläggning under en period av tio år. När samtliga delbetalningar erlagda ska 
anläggningarna övergå i hyresgästens ägo. I det nya avtalet ska detta ändras. Hyresvärden ska 
äga anläggningarna och hyresgästen ska inte göra några ytterligare avbetalningar. Den nu 
gällande avbetalningsplanen avseende kök och bowling (bilaga 6. ver.2) upphör därmed att 
gälla. En kreditering motsvarande värdet på erlagd avbetalning ska göras avseende hyran för 
2020. 
 
Hyresgästen ska stå för service och underhåll av kök och köksinredning samt 
bowlinganläggning 
Hyresgästens ansvar omfattar all service, underhåll, kontroll etcetera. Hyresgästen ska teckna 
service- och i förekommande fall underhållsavtal samt stå för kontakterna med leverantörer med 
anledning av problem eller brister i anläggningarna. Kommunen ska stå för försäkringen av 
anläggningarna. Företaget ska dock teckna erforderliga företagsförsäkringar.  
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Ensamrätten till försäljning av mat-, café- och kioskliknande varor i 
förhållande till gymmet upphör – föreningarna ska dock få sälja enklare 
förtäring 
Nu gällande ensamrätt vad gäller försäljning av mat-, café- och kioskliknande varor i 
förhållande till gymmet i arenan upphör. Avtal tecknas om att inga skadeståndsanspråk eller 
andra juridiska åtgärder avseende eventuella tidigare brister i hyresrätten i detta hänseende ska 
riktas mot kommunen. Gymmet kommer därmed att kunna fortsätta sälja de produkter som de 
säljer idag och i den omfattning som utförs idag utan att kommunen hålls ansvarig.  
 
När idrottsföreningarna har arrangemang i arenan ska de kunna sälja enklare förtäring utan att 
behöva hyresgästens godkännande. Vad som ska anses vara enklare förtäring ska fastställas i 
avtalsförhandlingarna.  
 
Hyresgästen ska bedriva verksamhet i arenan under ordinarie öppettider 
Hyresgästen ska bedriva verksamhet i arenan under ordinarie öppettider. Det ska förekomma 
lunchservering under vardagar i restaurangen och cafét ska erbjuda fika och förtäring under 
övriga tider. Vad som ska anses vara ordinarie öppettider respektive lunchservering ska 
fastställas i avtalsförhandlingarna.  
 
Brister i hyresrätten under år 2019 och 2020 kompenseras genom 
hyresnedsättning 
Under år 2020 har hyresvärden behövt lägga om betonggolvet i hyresgästens lokal. Det 
påverkade möjligheten för hyresgästen att bedriva sin verksamhet. Hyresvärden kompenserar 
hyresgästen genom en hyresnedsättning under juli, augusti och september på totalt 43 tkr. Inga 
ytterligare anspråk gällande brister i eller begränsning av hyresrätten avseende perioden fram till 
2020-09-31 får riktas mot kommunen. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 66 Dnr: KS 2021/296 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av bokslut 2020 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera att kommunstyrelsen inför bokslut 2021 kommer att 
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas rapport. Undantaget är kommentarerna kring 
ansvarsförbindelsen som kommunen i sin helhet redovisar som en avsättning i 
balansräkningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna har granskat kommunens bokslut 2020. 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 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-22 
Revisionsrapport - Granskning av bokslut 2020-12-31 
Följebrev till kommunfullmäktige angående revisionsrapport - Granskning av bokslut 2020 
Beslut kommunfullmäktige 2021-04-15 Anmälningsärende - Revisionsrapport  
 
Beslut skickas till 
therese.allansson stenungsund.se 
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Therese Allansson Till kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Svar på revisionsrapport Granskning av bokslut 2020 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera att kommunstyrelsen inför bokslut 2021 kommer att 
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas rapport. Undantaget är kommentarerna kring 
ansvarsförbindelsen som kommunen i sin helhet redovisar som en avsättning i 
balansräkningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna har granskat kommunens bokslut 2020. 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 2021  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-22 
Revisionsrapport - Granskning av bokslut 2020-12-31 
Följebrev till kommunfullmäktige angående revisionsrapport - Granskning av bokslut 2020 
Beslut KF 2021-04-15 Anmälningsärende - Revisionsrapport  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommunchef Ekonomichef  
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Beslut skickas till 
therese.allansson stenungsund.se

160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-04-15

  
 
 
 
 
§ 88 Dnr: KS 2021/296 
 
Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bokslut 
2020-12-31 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten ”Granskning av bokslut 2020-12-31” 
inkommit och emotser kommunstyrelsens svar på rapporten.  

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med 
nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftredovisning och investeringsredovisning. 
 
Granskningen har i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-30 
Följebrev till Kommunfullmäktige angående Revisionsrapport - Granskning av bokslut 2020 
Revisionsrapport - Granskning av bokslut 2020-12-31 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
erica.bjarsved@stenungsund.se 
bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Alltför ofta glöms döva och våra rättigheter bort
Åsikt • Under 40 år har mycket förändrats i samhället men i några avseenden har inte

mycket hänt. Så är fallet kring teckenspråkets ställning, skriver Sara Jernefall och

inbjuder kommunerna till dialog med anledning av att Teckenspråkets dag firar 40 år,

fredagen den 14 maj.

ANNONS

 07:00 - 14 maj, 2021

1981 var Thorbjörn Fälldin statsminister i Sverige, som då hade 8,3 miljoner invånare. En
liter mjölk kostade 2,87 kronor och ett kaffepaket 16,86 kronor. Maktkamp på Falcon
Crest var den populära tv-serien och Freestyles låt Vill ha dej toppade Sverigetopplistan.

Den 14 maj 1981 blev också svenskt teckenspråk erkänt som undervisningsspråk i
dövskolorna. För oss döva blev detta en milstolpe efter en lång kamp för att få
teckenspråket erkänt. Äntligen fick döva barn rätt till teckenspråk – ett språk som
möjliggör växande, självständighet och delaktighet!

ANNONS

Under 40 år har mycket förändrats i samhället men i några avseenden har inte mycket
hänt. Så är fallet kring teckenspråkets ställning. 2009 inkluderades det svenska
teckenspråket i språklagen:

Genom 9 § Språklagen (2009:600) har det allmänna (staten, kommuner och regioner)
getts ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket.

Lagen jämställer det svenska teckenspråket med Sveriges nationella minoritetsspråk,
men det syns sällan i kommunens ansvarsområden och verksamheter. Vad gör ni i
kommunen för att inkludera döva och teckenspråket i er kommun?

Alltför ofta glöms döva och våra rättigheter bort när det kommer till kommunens
praktiska arbete och förverkligande av språklagens intentioner. Dessutom har Sveriges
samtliga kommuner i uppdrag att arbeta efter och förverkliga de globala målen enligt
Agenda 2030. Mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas
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utanför i utvecklingen. Ta med teckenspråket i kommunens arbete. Låt döva ta plats i
kommunen!

Vad kan du som förtroendevald eller tjänsteman i kommunen göra för att inkludera
döva?

Vi vet att du kan göra skillnad. Därför uppmanar vi, Västra Götalands Dövas
Länsförbund, Orust, Stenungsund och Tjörn kommun att kontakta oss för en dialog om
hur kommunen kan skydda och främja svenskt teckenspråk.

ANNONS

Ta kontakt med oss och inkludera oss. Låt oss få bidra till en kommun där ingen lämnas
utanför. Låt oss tillsammans synliggöra döva och svenskt teckenspråk i vår kommun.

Sara Jernewall

Ordförande i Västra Götalands Dövas Länsförbund

 Dela  Dela

 Dela  Dela

ANNONS

 Kopiera länk

 Kopiera länk

Du kanske också vill läsa

Mindre
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200

I skuggan
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Flash
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X från 2.799

Cyklar
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Suezkan
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har satt…
käppar i
hjulet för

Sakerna
du bör…
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innan du
tecknar

Läs vår
checklista…
för
bilförsäkrin

Kanske borde byta namn till Tjörns
fordonskyddsförening?
Åsikt • Som brukligt på Tjörn så går konst och kultur före allt annat, vilket vi ser nu i

föreningens svar, skriver Gert Kjellberg i en replik till Said Östberg.

ANNONS

 12:15 - 15 maj, 2021

Svar på insändaren Ta du en egen promenad i friska luften, Gert.

Efter att Tjörnpartiet anmärkt på det olämpliga i att parkera tiotusentals fordon årligen
på oskyddad åker i området Pilane i Klövedal så svarar nu Naturskyddsföreningen Tjörn
genom Said Östberg.

Man kan bara häpna över föreningens resonemang då man anser att det inte är några
problem att ställa tusentals fordon i naturområdet, samt med all trafik som det medför.

Som brukligt på Tjörn så går konst och kultur före allt annat, vilket vi ser nu i föreningens

ANNONS OPEL EXTERN LÄNK ANNONS SVEDEA EXTERN LÄNK
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ANTECKNINGAR 
Kommunala rådet för funktionshindrade 
Sammanträdesdatum 
2021-05-28 

 
 
 
 
KOMMUNALA RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDRADE 
 
 
Datum: 2021-05-28 
 
Tid: 10:00 – 10:50 
 
Plats: Digitalt i Teams 
 
Ledamöter Melisa Nilsson (S) ordförande 
 Inga-Britt Johansson (Dems), vice ordförande 
 Lisbeth Svensson (L) ersätter Maria Renfors (M) 
 Margareta Saarensalo (SRF) 
 Lisbeth Olofsson (PSO) 
 Evamariya Arnesson (REM) ersätter Gunilla Johansson (REM) 
 Bo Lindgren (DHR) 
 Eva-Lena Skog (Neuroförb) ersätter Kay Lithander (Neuroförb) 
  
  
  
Övriga Jon Nordquist, driftansvarig Stenungsund arena 
 Linda-Maria Hermansson (C) 
 Richard Brown, kommunsekreterare 
 
 
 
 
 
 
Melisa Nilsson (S)    Richard Brown  
ordförande   sekreterare
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 Informationsmöte 
 
 

 

1.  Ordförande hälsar välkomna 
 
 
 

2.  Information från Funktionshinderverksamheten 
Ärendet bordläggs och följande punkter behandlas vid nästa sammanträde: 

• Riktat stöd från staten till de äldre. Hur har det använts? 
• Anhörigstöd 
• Övrigt 

 
 

3.  Stenungsund arena (simhallen) 
Driftansvarig Jon Nordquist informerar. 

• Generell information simhallen: Arenan har 5-årsgaranti vilket innebär att 
verksamheten inte kan eller får gör större förändringar eller 
ombyggnationer. Dock ska kakelplattorna modifieras för att förhindra 
halkolyckor.  

• Bokning av tider: Arena 
• Arbetet med tillgänglighetsanpassning: Arenan arbetar ständigt med att 

förbättra tillgängligheten på Arenan. Driftansvarig förklarar svårigheterna 
med att flera tänkta åtgärder inte omfattas av garantiarbeten.  

• Rådet bjuder gärna in Jon Nordquist även fortsättningsvis. 
 
 

4.  Trygghetsboende CW-Borgs väg 
Inget nytt att rapportera. Rådet följer utvecklingen kontinuerligt. 
 
 

5.  
 
 
 
 
 
 

6.  
 
 
 
 

Resecentrum ur tillgänglighetsperspektivet 
Richard Brown informerar. Hur går planerna med att bygga markvärme kring 
resecentrumet för att undvika halkolyckor under vinterhalvåret? Ja det är tanken. 
Inget specifikt i dagsläget eftersom det är så tidigt i processen. 
 
 
Synpunkter under samrådet för resecentrum 
Richard Brown informerar. Synpunkter som inkommit och hur synpunkterna 
hanteras? Samrådsredogörelsen (168 sidor) finns på kommunens hemsida. Sök på 
”resecentrum”. Där finns mycket information.  
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7.  
 
Handikapparkering vid Nösnäsbadet 
Richard Brown informerar. Bommen vid Nösnäsbadet sattes upp på grund av 
trafiksäkerhetsskäl. Det innebär att om man kör på gång och cykelväg så bryter 
man mot trafikföreskrifterna oavsett om man är funktionshindrad eller inte. 
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KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 
 
 
 
Datum: 2021-05-18 
 
Tid: 10.00 – 12.20 
 
Plats: Teams 
 
Ledamöter Jan Rudén (S), ordförande 
 Evamariya Arnesson (PRO), vice ordförande 
 Lisbeth Svensson (L) 
 Ulla Johansson (SD), välfärdsberedningen  
 Ann-Christine Friberg (PRO) 
 Anna-Lena Ahlmark (SPF)  
 Bo Bertilsson (SPF) 
 Gunborg Nordberg (SPF) 
 Maj-Britt Ekdahl (PRO) 
 
Ersättare Ulla-Britt Winkler (PRO) 
 Inge Enell (SPF) 
 Barbro Finndin (PRO)  
  
Övriga närvarande Björn Friberg (PRO) 
 Lillemor Arvidsson (SPF) 
 
Övriga Cecilia Malm, Verksamhetschef , punkt 6-12 
 Johanna Nordqvist, medicinsk ansvarig sjuksköterska, punkt 6-12 
 Sophie Nygren, sekreterare 
 
 
 
Jan Rudén (S)  Sophie Nygren Anna-Lena Ahlmark (SPF)  
ordförande  sekreterare  justerare 
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 Ärende  

1.  Mötets öppnande 
Upprop 
 

2.  Val av justerare  
Anna-Lena Ahlmark (SPF) väljs att justera protokollet. 
 

3.  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
 

4.  Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med tillkommande ärenden som hanteras under punkten 
övrigt. 
 

5.  Inriktningsmål i Strategisk plan 2021-2023, Budget 2021 - Stenungsund ska 
verka för att fler upplever ett tryggt åldrande 
Ekonomichef Erica Bjärsved informerar. Stenungsunds kommun har fyra 
inriktningsmål varav ett är att Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt 
åldrande. Kopplat till detta mål finns tre indikatorer som följs upp kontinuerligt. 

• Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 
14 dagar 

Kommunen arbetar med ett nytt planeringssystem för att minska antalet personer som 
hjälper brukare i hemmet. 2018 var snittet 17 personer som besökte en 
hemtjänstmottagare under en 14-dagarsperiod. 2019 var snittet 16 men ökade under 
2020 till 19 personer pga pandemin. Spridning låg då mellan 7-23 personer beroende 
på omfattningen av insatserna. 

• Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum 
till särskilt boende 

Väntetider till särskilt boende har ökat från 2018 då snittet var 53 dagar till 72 dagar 
2019 och 85 dagar 2020. Behovet av demensplatser ökar vilket gör att kommunen 
planerar att ställa om verksamheten.  

• Fallskador (vårdats på sjukhus) bland personer 80+ 
Inga aktuella uppgifter. 
 
Indikatorerna är ett sätt för att kunna mäta måluppfyllelse men kommunen arbetar 
även med annat för att skapa möjligheter för ett tryggt åldrande. Tyvärr har många 
verksamheter varit inställda under pandemin. 
 
Diskussion om statsbidrag. Erica redogör för olika statsbidrag men menar att det är 
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svårt att bygga verksamhet på kortsiktiga riktade statsbidrag. Om kommunfullmäktige 
tar budgeten i juni kommer en rad engångssatsningar att genomföras.  
 
 

6.  Pandemin, lägesrapport Stenungsund 
Lättnader i restriktioner för vaccinerade?  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Johanna Nordqvist informerar.  

• På äldreboendena har aktiviteter och dagverksamhet påbörjats under 
förutsättning att det går att hålla avstånd.  

• Screening av alla personer som flyttar in på särskilda boenden eller som 
kommer från sjukhusinläggningar. 

• Personal inom vård och omsorg använder skyddsutrustning för att skydda 
omsorgstagare och patienter mot smitta. 

• Smittspårning och provtagning. 
• Screening av all personal två gånger per vecka.  
• Ingen pågående smittspridning. De äldre inom hemtjänst och på 

äldreboendena har fått vaccination och all vård och omsorgspersonal som vill 
ha har fått första dosen och snart andra dosen. Alla sommarvikarier kommer 
att erbjudas vaccin.  

  
7.  Särskilda boenden & hemtjänst, lägesrapport 

Verksamhetschef Cecilia Malm informerar. Antalet demensplatser kommer att utökas 
med åtta platser på Hällebäck och tio platser på Humle.  
 
Arbeta för minskad ensamhet 

• Inom hemtjänsten kommer ett projekt att starta med uppsökande verksamhet 
för att minska ofrivillig ensamhet. I projektet arbetar två undersköterskor med 
att starta upp träffpunkter, samordna volontärer, starta upp olika aktiviteter 
m.m. KPR får gärna lämna synpunkter på aktiviteter som kan rymmas inom 
projektet. 

 
• Under sommaren kommer ny personal att anställas som ska sköta 

servicetjänster på boende och inom hemtjänsten. Detta ska ge ordinarie 
personal mer tid med de äldre för tex promenader, fika mm. 

 
Statsbidrag äldreomsorgen  

• Pengarna kommer att användas till bla utökade personalresurser i sommar 
med servicetjänster, projekt motverka ofrivillig verksamhet, utökad 
bemanning på kortis natt, fortsatt arbete med digitalisering, 
kompetensutveckling, extra bemanning vid ökad vårdtyngd, förebyggande 
rehabiliterande insatser mm 

 
Vilka förbättringsområden har kommunen identifierat inom äldreomsorgen?  

• Utöka kompetens om demens, nutrition och kost, palliativ vård, kontinuitet 
hälsofrämjande och förebyggande insatser, anhörigstöd och träffpunkt för 
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äldre. 

 
Hur kan kommunen agera för att öka kontinuiteten inom äldreomsorgen?  

• Hemtjänsten arbetar aktivt med frågan bla genom fokusgrupper med 
personalen. Digitalt planeringssystem kommer att underlätta planeringen. 

 
 

8.  Priser för resor till dagverksamhet 
Verksamhetschef Cecilia Malm informerar om att det subventionerade priset för resor 
till och från dagverksamhet följer Västtrafiks taxa, enligt ett beslut i 
kommunfullmäktige som började gälla 1 juni 2013.  
 

9.  Bostäder, äldreboenden, seniorboenden 
Jan Rudén (S) informerar. Det finns planeras att bygga ytterligare ett hus på 
Solgårdsterassen. Parkeringsfrågan har fått en lösning för området.   
 
På Hasselhöjden kommer första byggnationen att bestå av ettor och tvåor. 
Detaljplanen för Hasselhöjden är överklagad, det innebär att bl.a. det planerade 
Särskilda boendet på Hasselhöjden kommer att försenas.  
 
På CW Borgs väg planeras för seniorboenden. Riskanalyser är klara och ”bollen” 
ligger nu hos Riksbyggen.  
 
Detaljplanen för Kvarnhöjden i Jörlanda har överklagats.  
 
Önskemål från pensionärsrådet med trygghetsboende i alla kommundelar. 
 
 

10.  Information från kommunstyrelsen 
Jan Rudén (S) informerar. På kommunfullmäktige fattas beslut om att stänga 
Hasselbackens förskola vid halvårsskiftet 2022. Vad marken / byggnaden ska 
användas till ska utredas, bl.a. genom en dialog med de boende i området.  
 
Inspektionen för vård och omsorg har genomfört en tillsyn avseende medicinsk vård 
och behandling för äldre vid särskilda boenden där Stenungsunds kommun inte fick 
några anmärkningar.  
 
När den nya högstadieskolan på Hallerna är klar kommer Stenungskolan att upphöra 
med högstadieverksamheten. Förslag finns från förvaltningen om att koncentrera 
verksamheter med vuxenutbildning till lokalerna. Förvaltningen har fått i uppdrag att 
utreda frågan ytterligare bl.a. med avseende på kostnader för flytt av verksamheter 
samt eventuellt andra alternativ.  
 
Pensionärsrådet beslutar att ställa sig bakom skrivelsen Förslag om bättre 
tillgänglighet till aktiviteter för kommunens pensionärer från PRO daterad 2021-05-
11 och skickar den till berörda i arbetet om Stenungskolans framtida användning. 
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11.  Övrigt 
• Önskemål om att kommunen tillsätter en tjänst som arbetar med att hjälpa 

äldre med it - Politiken tar med frågan.  
• Ökat verksamhetsbidrag för pensionärsorganisationerna - Politiken tar med 

frågan.  
• Utveckling av demensarbetet - Det finns inget demensteam utan kommunen 

arbetar på annat sätt. Kommunen kommer att öppna fler demensplatser.  
• Utveckling av stöd till anhörigvårdare - Finns en anhörigstödjare på 

biståndsenheten. Önskemål till kommande möte, information om anhörigstöd.  
• Önskemål om att representanter från pensionärsrådet ska sitta med i projekt 

och grupper som kommunen startar.  

 
12.  Mötets avslutande 

Presidiet återkommer med tider för hösten.  
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Anteckning     
 2021-06-04 

 
Dnr 

 
KS 2021/81 
 

  
 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2021-06-14 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till tjänsteman enligt av kommunstyrelsen antagen 
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut från tjänstepersoner 
Nyanställningar 
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Anställningsdatum Anställningsform Befattning Gäller tom SSG Motivering av anställning

2021-04-06 P_1 Tills vidare P_3152 Familjerådgivare 1,0

2021-04-05 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 1,0

2021-04-01 P_1 Tills vidare P_E875 Gatuspecialist 1,0

2021-04-01 P_1 Tills vidare P_2720 Skoladministratör 1,0

2021-04-01 P_1 Tills vidare P_0704 Utvecklingsledare 1,0

2021-04-12 P_1 Tills vidare P_2979 Gymnasielärare 1,0

2021-04-05 P_1 Tills vidare P_1137 Sjuksköterska 1,0

2021-04-12 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2021-04-12 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0

2021-04-27 P_15 Allmän visstid P_C147 Integrationsstödjare 9999-12-31 1,0

2021-04-06 P_15 Allmän visstid P_9917 Lokalvårdare 9999-12-31 1,0

2021-04-19 P_15 Allmän visstid P_3680 Barnskötare 2021-05-23 1,0

2021-04-06 P_15 Allmän visstid P_3680 Barnskötare 9999-12-31 1,0

2021-04-12 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2021-04-08 P_3 Besttid eg vik P_5413 Mark- o Exploateringsing 9999-12-31 1,0

2021-04-26 P_3 Besttid eg vik P_3184 Samordnare 9999-12-31 1,0

2021-04-20 P_9 Viss tid prov P_3184 Samordnare 9999-12-31 1,0

2021-04-05 P_1 Tills vidare P_1137 Sjuksköterska 0,8

2021-04-19 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2021-04-05 P_1 Tills vidare P_1984 Vårdbiträde 0,8

2021-04-19 P_15 Allmän visstid P_0715 Projektledare 9999-12-31 0,8

2021-04-12 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 0,8

2021-04-19 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 0,8

2021-04-26 P_3 Besttid eg vik P_9644 Biträde 2021-05-28 0,8

2021-04-05 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-04-26 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-04-05 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2021-04-20 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 0,8

2021-04-12 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

Nyanställningar KS april 2021
Handläggare: Rickard Sandin, personalfunktionen
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2021-04-26 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-04-05 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,7

2021-04-01 P_1 Tills vidare P_7634 Parkarbetare 0,6 Avböjde större kontrakt.

2021-04-13 P_15 Allmän visstid P_D630 Lärare Modersmål 9999-12-31 0,6 Utifrån verksamhetens behov.

2021-04-01 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 9999-12-31 0,6 Utifrån verksamhetens behov.

2021-04-12 P_15 Allmän visstid P_9247 Handläggare 9999-12-31 0,5 Avböjt större kontrakt. 

2021-04-26 P_3 Besttid eg vik P_2979 Gymnasielärare 9999-12-31 0,5 Utifrån verksamhetens behov och avböjde större kontrakt.

9999-12-31 Tidsbegränsad anställning som förväntas förlängas. Slutdatum visas ej i beslutstödssystemet Hypergene.

P_1 Tills vidare Tillsvidareanställning (fast anställning).

P_3 Besttid eg vik Vikarie under bestämd tid, arbetar i stället för någon som är ledig.

P_15 Allmän visstid Allmän visstidsanställning, extra förstärkning under en bestämd tid.

P_25 Viss tid >67 år Tidsbegränsad anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år.

P_9 Viss tid prov Provanställning för en tillsvidareanställning.

P_22 Obeh skollagen Obehörig lärare.

2 296

2 276

2 259

2 206

2 228
2 240

2 249

2 274

2 255

2 268
2 273

2 283 2 277

2 160

2 180

2 200

2 220

2 240

2 260

2 280

2 300

2 320

Antal årsarbetare, månadsavlönade AB
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