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4 Överlämnande av ordförandeskapet 
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 KS 
2022/865 

 

21 Val av valberedning samt dess ordförande och 
vice ordförande 
 
 

 KS 
2022/698 

 

22 Nominering av vigselförrättare 
 
 

 KS 
2022/698 

 

23 Begäran om entledigande från uppdrag som 
ordförande i SBRFs förbundsdirektion, Agneta 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

  
 
 
 
 
§ 296 Dnr: KS 2022/445 
 
Strategisk plan 2023-2025, budget 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 12 678 tkr.  
2. Fastställa att partistödet för 2023 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i 

juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till 
varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av 
budgeterat belopp per mandat och år.   

3. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 360 mnkr för 2023. 
4. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023” med däri ingående ramar 

för drift och investeringar. 
5. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), Ulla Johansson (SD), Agneta Pettersson Bell 
(ST) och Jimmy Lövgren (MP) reserverar sig mot beslutet avseende beslutspunkt 1 samt 
beslutspunkt 4 till förmån för egna förslag.  
 
Annika Åberg-Darell (V) reserverar sig mot beslutet.  
 
Linda-Maria Hermansson (C) meddelar att hon inte deltar i beslutet avseende beslutspunkt 4, 
budget 2023 med däri ingående ramar för drift och investeringar. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens budgetprocess antog kommunfullmäktige budget 2023 den 8 juni 2022. 
Vid ett valår ska, enligt kommunallagen 11 kap 10 §, budgeten fastställas av det nyvalda 
kommunfullmäktige varför budgeten även beslutas en extra gång i november.  
 
Vid ett normalår föreslår kommunstyrelsen även skattesats i samband med budgeten.  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

Skattesatsen måste enligt regelverket föreslås av kommunstyrelsen före oktober månads 
utgång. Då kommunstyrelsen inte hade några inplanerade sammanträden i oktober föreslogs 
skattesatsen i september och antogs av kommunfullmäktige i oktober. Skattesatsen beslutades 
till 21,64 per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med år 2022. 
 
Jämfört med juni månads budget har ett antal poster reviderats. Bland annat ligger ny 
skatteunderlagsprognos till grund för skatte- och bidragsintäkterna, ny 
pensionskostnadsprognos ligger till grund för pensionskostnaderna, nya antaganden om 
räntehöjningar har gjorts, uppräkning av personalkostnader har reviderats, förslag till 
effektiviseringar på grund av det höga kostnadsläget har lagts till och satsningar och politiska 
prioriteringar har reviderats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023 höst 
Budgetförslag 2023 höst Liberalerna, Kristdemokraterna 
Budgetförslag 2023 höst Sverigedemokraterna 
Budgetförslag 2023 höst Stenungsundspartiet 
Budgetförslag 2023 höst Miljöpartiet 
Yrkande Lärarförbundet 
Yrkande Lärarnas riksförbund 
Yrkande Vision 
Yrkande Kommunal 
Yrkande Arbetsterapeuterna 
Yrkande Vårdförbundet 
Yrkande Fysioterapeuterna 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) och Maria Renfors (M) tillstyrker Socialdemokraternas och Moderaternas 
förslag till Strategisk plan 2023–2025, Budget 2023 höst. Anslaget för politisk verksamhet 
föreslås fastställas till 12 678 tkr. 
 
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2023 
med däri ingående ramar för drift och investeringar. Anslaget för politisk verksamhet föreslås 
fastställas till 12 451 tkr. 
 
Ulla Johansson (SD) tillstyrker Sverigedemokraternas budget 2023 med däri ingående ramar 
för drift och investeringar. Anslaget för politisk verksamhet föreslås fastställas till 12 451 tkr. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker Stenungsundspartiets budget 2023 med däri ingående 
ramar för drift och investeringar. Anslaget för politisk verksamhet föreslås fastställas till 
12 451 tkr. 
 
Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Miljöpartiets budget 2023 med däri ingående ramar för drift 
och investeringar. Anslaget för politisk verksamhet föreslås fastställas till 12 366 tkr. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan bifalla beslutspunkt 2-3 samt 5 i 
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag och konstaterar att så sker.  
 
Ordförande meddelar att det finns tre olika förslag gällande beslutspunkt 1, anslaget för 
politisk verksamhet: Socialdemokraternas och Moderaternas förslag (12 678 tkr), Liberalernas 
och Kristdemokraternas förslag, Sverigedemokraternas förslag, Stenungsundspartiets förslag 
(12 451 tkr) samt Miljöpartiets förslag (12 366 tkr).  
Ordförande redogör även för att det finns fem olika förslag avseende beslutspunkt 4, Budget 
2023 med däri ingående ramar för drift och investeringar: Socialdemokraternas och 
Moderaternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Sverigedemokraternas 
förslag, Stenungsundspartiets förslag och Miljöpartiets förslag. 
 
Ordförande börjar med att ställa Socialdemokraternas och Moderaternas förslag (12 678 tkr) 
mot Liberalerna och Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas, Stenungsundspartiets förslag 
(12 451 tkr) samt Miljöpartiets förslag (12 366 tkr) avseende beslutspunkt 1, anslag för 
politisk verksamhet, mot varandra. Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen bifallit 
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag gällande beslutspunkt 1. 
 
Ordförande ställer slutligen Socialdemokraternas och Moderaternas förslag, Liberalernas och 
Kristdemokraternas förslag, Sverigedemokraternas förslag, Stenungsundspartiets förslag och 
Miljöpartiets förslag avseende beslutspunkt 4 mot varandra. Ordförande konstaterar att 
kommunstyrelsen bifallit Socialdemokraternas och Moderaternas förslag gällande 
beslutspunkt 4, Budget 2023 med däri ingående ramar för drift och investeringar. 
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/445
2022-10-31

 
Karolina Ringmark Till Kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023 höst 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 12 678 tkr.  
2. Fastställa att partistödet för 2023 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i 

juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till 
varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av 
budgeterat belopp per mandat och år.   

3. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 360 mnkr för 2023. 
4. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023” med däri ingående ramar 

för drift och investeringar. 
5. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens budgetprocess antog kommunfullmäktige budget 2023 den 8 juni 2022. 
Vid ett valår ska, enligt kommunallagen 11 kap 10§, budgeten fastställas av det nyvalda 
kommunfullmäktige varför budgeten även beslutas en extra gång i november.  
 
Vid ett normalår föreslår kommunstyrelsen även skattesats i samband med budgeten.  
Skattesatsen måste enligt regelverket föreslås av kommunstyrelsen före oktober månads 
utgång. Då kommunstyrelsen inte hade några inplanerade sammanträden i oktober föreslogs 
skattesatsen i september och antogs av kommunfullmäktige i oktober. Skattesatsen beslutades 
till 21,64 per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med år 2022. 
 
Jämfört med juni månads budget har ett antal poster reviderats. Bland annat ligger ny 
skatteunderlagsprognos till grund för skatte- och bidragsintäkterna, ny 
pensionskostnadsprognos ligger till grund för pensionskostnaderna, nya antaganden om 
räntehöjningar har gjorts, uppräkning av personalkostnader har reviderats, förslag till 
effektiviseringar på grund av det höga kostnadsläget har lagts till och satsningar och politiska 
prioriteringar har reviderats. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/445
2022-10-31

Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några direkta 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 4 om god utbildning för alla, mål 8 
om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 13 om att bekämpa 
klimatförändringarna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023 höst 
Budgetförslag 2023 höst Liberalerna, Kristdemokraterna 
Budgetförslag 2023 höst Sverigedemokraterna 
Budgetförslag 2023 höst Stenungsundspartiet 
Budgetförslag 2023 höst Miljöpartiet 
Yrkande Lärarförbundet 
Yrkande Lärarnas riksförbund 
Yrkande Vision 
Yrkande Kommunal 
Yrkande Arbetsterapeuterna 
Yrkande Vårdförbundet 
Yrkande Fysioterapeuterna 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Finansiella mål och inriktningsmål för Stenungsunds kommun 2023 

 
Finansiella mål 

1. Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 98 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder. 

2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska 
uppgå till minst 70 % sett över rullande sexårsperioder. 

3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 
4. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

 

Mål utifrån Agenda 2030 
 
1. Mål 3: God hälsa och välbefinnande. 

 
2. Mål 4: God utbildning för alla.  

 
3. Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

 
4. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. 
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Inledning 
Planeringsprocessen 
Utgångspunkt är kommunallagens bestämmel-
ser om att Kommunstyrelsen leder och sam-
ordnar planering och uppföljning av kommu-
nens verksamhet. 

Processen utgår från att Kommunfullmäktige i 
juni fastställer budgeten för nästkommande år. 
På grund av att 2022 är ett valår fastställer 
kommunfullmäktige budgeten även i novem-
ber. From budgetåret 2020 är det eko-
nomi/personalberedningen som bereder budge-
ten. 

Den strategiska planen innehåller en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret 
samt en ekonomisk plan för tre år varav bud-
getåret är periodens första år. 

I planen anges skattesatsen och verksamheter-
nas anslag/ramar. Av planen framgår hur verk-
samheten ska finansieras och hur den ekono-
miska ställningen beräknas vara vid budgetå-
rets slut.  

  

Årshjul  

 
För verksamheten anges mål och riktlinjer som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning. 

 
Styrmodell 
Under 2023 års budgetprocess har arbetet med 
styrmodellen fortsatt. Styrmodellsarbetet utgår 
från att kommunens vision ”Vision 2035”, 
Agenda 2030 och kommunens ledord är det 
ramverk som ska genomsyra hela kommunens 
verksamhet. Arbetet med att konkretisera och 
visualisera styrningen i Stenungsunds kommun 
fortsätter under 2023.  

 

 
 
*På grund av att 2022 är ett valår tar kommunfullmäktige beslut om strategisk plan både i juni och i november. 
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Politisk organisation 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ och det enda politiska orga-
net som är direktvalt. I Stenungsunds kommun 
har kommunfullmäktige tillsatt fyra beredning-
ar, som är kommunfullmäktiges verktyg för att 
bereda politiska framtids- och visionsfrågor 
inför debatt och beslut i fullmäktige.  

Kommunstyrelsen har en övergripande led-
ningsfunktion och ansvarar bland annat för att 
bereda och yttra sig i de ärenden som föreläggs 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ser till 
så att kommunfullmäktiges beslut genomförs 
och att återrapportering sker till kommunfull-
mäktige.  

Ekonomi/personalberedningen bereder, på 
uppdrag av kommunfullmäktige, budgeten för 
planperioden och nästkommande år. Det inklu-
derar att bereda ärenden som enligt beslut i 
kommunfullmäktige ska beaktas i nästa års 
budget. Ekonomi/personalberedningen sam-
ordnar dessutom arbetet med inriktningsmål 
och lokalresursplanering som är en del av den 
strategiska planen.   

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta 
budgeten för nästkommande år och planåren.  

I Stenungsund finns det två utskott som bere-
der ärendena åt kommunstyrelsen, Allmänna 
utskottet och Välfärdsutskottet. Välfärdsutskot-
tet bereder ”mjuka” frågor som exempelvis 
utbildning, förskola, särskilda och ordinära 
boenden samt individ och familjeomsorg. Öv-
riga frågor, exempelvis tekniska och kom-
munövergripande hanteras av allmänna utskot-
tet. 

I Stenungsunds kommun finns följande nämn-
der: Social myndighetsnämnd, Teknisk myn-
dighetsnämnd, Valnämnd och Överförmyndar-
nämnd. Kommunen har också tre råd, Folkhäl-
sorådet, Pensionärsrådet och Rådet för funkt-
ionshindrade. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Förvaltningsorganisation 
Stenungsunds kommuns förvaltning består av 
fyra sektorer. De fyra sektorerna är sektor ut-
bildning, sektor socialtjänst, sektor samhälls-
byggnad samt sektor stödfunktioner. Förvalt-
ningen leds av kommundirektören som har 
huvudansvaret för att förvaltningen verkställer 
uppdragen från de förtroendevalda och att 
verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.   

 

 
 
 

  

16



5 
 

Politiken har ordet 

Ansvar för Stenungsund 
I en turbulent och orolig tid, med många och 
svåra utmaningar, är det viktigt med ett hand-
lingskraftigt och stabilt styre.  

Moderaterna och Socialdemokraterna är partier 
med olikheter, men också likheter. Det är uti-
från våra likheter vi kommit överens om vilka 
förslag vi ska gå fram med och hur vi ska prio-
ritera i ett svårt och osäkert läge. Vi förenas i 
viljan att ta ansvar för helheten och vill arbeta 
tillsammans för att kunna genomföra strate-
giskt viktiga beslut, utveckla kommunen 
framåt och nå Stenungsunds vision 2035. 

Det är krig i Europa och det påverkar hela 
världen. Alla märker redan av det högre pris- 
och ränteläget, men det är först nästa år effek-
terna kommer märkas då både konsumtion och 
investeringar väntas minska. SKR bedömer att 
Sverige snabbt närmar sig en lågkonjunktur 
och de ökade skatteintäkterna för kommunerna 
täcker varken prisökningar eller höjda pens-
ionskostnader. 

Sedan beslut togs i juni för budget 2023 har 
både kostnads- och konjunkturläge förvärrats 
och jämfört med den behöver vi prioritera om 
för att klara 60 mnkr i ökade kostnader. En del 
av de satsningar som då presenterades behöver 
stå tillbaka för att trygga kvaliteten i välfärdens 
kärna. Vi frångår överskottsmålet på 2% för att 
inte verksamheterna ska få för tvära kast, men 
är samtidigt tydliga med att effektiviseringar 
behöver genomföras. Vi ålägger alla sektorer 
ett generellt effektiviseringskrav på 1%. 
 
Sund återhållsamhet kommer vara en förutsätt-
ning framöver och arbetet med budget 2024, 
som snart påbörjas, kommer innebära stora 
utmaningar. Det är genom tydlig uppföljning, 
tillit och tydlighet vi tillsammans kommer 
lyckas prioritera rätt.  
 

Investeringar 
De nödvändiga investeringar som påbörjats ska 
färdigställas. De förändringar som blir tydliga i 
den här budgeten är snarare en uppdatering 
givet att projekt inte kommit så långt som vi 
hoppats och att kostnaderna skjuts framåt till 
det år de mest troligt uppstår. Om vi inte gör 
det som är nödvändigt kommer det på sikt 

innebära kostnadsökningar i andra former, som 
inhyrda moduler och lokaler, eller ökade un-
derhålls- och renoveringskostnader.  
 

Verksamheter 

Samhällsbyggnad och infrastruktur 
Vi har som mål att fortsatt prioritera framdrift i 
detaljplaner, öka både mark- och planbered-
skap och möjliggöra för byggandet av bostä-
der. Ingen omprioritering för denna sektor 
utöver det generella effektiviseringskravet.  

Skola 
Vi vill fortsätta den satsning som möjliggjor-
des 2022 genom bland annat ”skolmiljarden” 
för att elever med låga meritvärden på gymna-
siet ska klara av att ta sin examen inom tre år. 
800 tkr innebär att vi kan ha en ökad lärartät-
het. 

Miljö 
Vi har inom ramen för 8+ fjordars arbete en 
unik möjlighet att genomföra åtgärder som 
ligger i linje med våra nationella miljömål; ett 
hav i balans och en levande kust och skärgård. 
Ett tillskott på 300 tkr kommer innebära att det 
arbetet kan intensifieras. 

Friskvård 
Vi vill uppmuntra alla anställda att investera i 
sin hälsa med träning och friskvård och höjer 
därför friskvårdsbidraget från 800 kronor till 
1 000 kronor. Beräknad kostnad 500 tkr. 

Habiliteringsersättning 
Att alla kommuninvånare har en meningsfull 
vardag är viktigt för vårt samhälle. Det ger 
sammanhang och värde. Den dagliga habilite-
ringsersättning som idag utgår på 40 kr ska 
höjas med 10 kronor. Beräknad kostnad 200 
tkr.  

Stöd till pensionärsföreningar 
Civilsamhället gör en viktig insats och bidrar 
till att våra kommuninvånare har ett menings-
fullt liv, inte minst pensionärsföreningarna som 
arrangerar många träffar och utbildningar. 
Stödet till pensionärsföreningar höjs med 20 
kronor per medlem till 50 kronor. Beräknad  
kostnad 34 tkr. 

Kommunstyrelsen oförutsedda 
Vi står inför ett ekonomisk och säkerhetspoli-
tiskt mycket osäkert läge. Vi kommer, så som 
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det ser ut, behöva genomföra särskilda insatser 
och täcka kostnader. Varje krona vi inte behö-
ver ta från verksamheter kommer vara värde-
full och vi avsätter därför totalt 3 mnkr till 
posten ”Kommunstyrelsens oförutsedda” för 
att kunna använda där de kan göra bäst nytta. 

 

Utredningsuppdrag 
1. Personalkontinuitet 

Vi behöver få bättre personalkontinuitet 
och mer tid i mötena med omsorgstagare 
inom hemtjänsten, särskilda boenden och 
LSS.  Vi ger förvaltningen i uppdrag att ut-
reda det förändringsarbete som behövs 
samt återkomma med kostnadsanalys samt 
en beräknad tidsplan. 
 
 

2. Motverka skolsegregation 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
grundskolorna i Stenungsund kan organi-
seras och utvecklas för att på bästa sätt 
främja attraktivitet och motverka skol-
segregation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kommunens samordnade ansvar för 
brottsförebyggande arbete. 
Från och med 2023 förväntas kommunerna 
ha ett lagstadgat samordnande ansvar för 
att förebygga brott. Det här är en ny roll 
för kommunen och vi ger uppdraget att på-
börja detta arbete och ta fram form och 
kostnad för att utveckla det, i nära samar-
bete med politik, polis, näringsliv och ci-
vilsamhälle.  
 
 

4. Nå topp 10 företagsklimatrankingen 
Det är företagen och deras anställda som 
skapar resurser till välfärden. Vi ska stärka 
kommunens näringslivsklimat eftersom en 
stark arbetsmarknad med hög tillväxt är en 
förutsättning för ett växande Stenungsund. 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
strategiskt kraftfulla åtgärder som ytterli-
gare skulle behöva komma till för att nå 
topp tio, samt att kostnadsberäkna dessa.  
 

 

 

       Socialdemokraterna     Moderaterna 
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Vision 2035 
Stenungsunds kommun antog 2014 en ny vis-
ion, Vision 2035, Stenungsund Det goda sam-
hället med framtidstro och utveckling med 
människan och naturen i centrum. Till vision-
en finns två avgörande inriktningar: ”Attraktivt 
och välkomnande” samt ”Ekonomisk, ekolo-
gisk och socialt hållbar utveckling”. 

 

1. Attraktivt och välkomnande 
 Trygg miljö 
 Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv 

 Goda kommunikationer 

 Levande företagsklimat 

 Alltid bästa möjliga möte 

2. Ekonomisk, ekologisk och socialt håll-
bar utveckling 

 Social hållbarhet 

 Ekonomisk hållbarhet 

 Ekologisk hållbarhet 

De avgörande inriktningarna förklaras nedan. 

Attraktivt och välkomnande 
Trygg miljö 
Stenungsund, en kommun med cirka 35 000 
invånare, erbjuder bostäder för alla behov i 
olika former. Boendemiljöerna är attraktiva 
med närhet till såväl hav som skog och goda 
möjligheter till en aktiv fritid. Stenungsund är 
ett tryggt och levande samhälle med platser för 
möten och gemenskap. Vi har en lättillgänglig 
hälso- och sjukvård, bra förskolor och skolor 
samt god omsorg om funktionshindrade och 
äldre. Till Stenungsund är alla välkomna - vi 
omfamnar och accepterar oliktänkande och 
välkomnar nya initiativ. Stenungsund är en 
barnvänlig kommun där vi värnar om barns 
rättigheter och arbetar för att barn och ungdo-
mar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder 
mycket goda möjligheter till utbildning och 
arbete eller annan sysselsättning. Vi har bredd 
och spets på de utbildningar vi tillhandahåller. 
I Stenungsunds kommun utbildar vi världs-
medborgare som står väl rustade för framtidens 
alla utmaningar. De allra flesta som bor i 
Stenungsund har någon form av sysselsättning. 
Alla grundskoleelever går vidare till gymnasiet  

 

och merparten av kommunens unga vuxna går 
vidare från gymnasiet till högre studier. 

Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv 
Centrummiljön i Stenungsund är levande, dy-
namisk och turistvänlig. Den stora mängden 
besökare och turister från när och fjärran lock-
as hit för att ta del av shoppinglivet, restau-
rangutbudet, de många olika möjligheterna till 
fysisk aktivitet och ett brett utbud av kulturak-
tiviteter.  Naturen är alltid närvarande och till-
gänglig i kommunens alla delar. Som en av 
Västkustens pärlor erbjuder vi natursköna upp-
levelser och goda fritidsaktiviteter i en unik 
skärgårdsmiljö. Vi erbjuder aktiviteter i vild-
marksnatur med fina vandringsleder, fiske och 
camping. Den traditionella bohuslänska kul-
turen utvecklas genom konst och mathistoriska 
upplevelser. 

Goda kommunikationer 
Kommunikationerna till och från Stenungsunds 
kommun är goda och möjliggör en bekväm 
pendling för dig genom hållbara och miljövän-
liga transporter. Vi har dubbelspår på vissa 
sträckor till Stenungsund från Göteborg och 
Oslo som möjliggör fler avgångar.    

Levande företagsklimat  
Stenungsund är en företagsvänlig kommun och 
bland de främsta i Sverige när det gäller håll-
bar tillväxt. Företagsklimatet i Stenungsund är 
gott och stöttar en utökning i befintliga företag 
såväl som nya så att fler arbetstillfällen kan 
skapas. Vi har ett varierat näringsliv och ett 
världsledande hållbart kemikluster såväl som 
IT-kluster. Stenungsund har en science-park i 
världsklass med samarbete mellan, näringsli-
vet, universitet samt gymnasium och yrkeshög-
skola vilket lockar kompetens, entreprenörer 
och innovationer till kommunen.  

Alltid bästa möjliga möte 
Stenungsund är en invånarvänlig kommun som 
strävar efter att alla invånare ska mötas med 
professionalitet och respekt. Vi vill att du ska 
känna att du blir tagen på allvar oavsett ärende 
och vilken bakgrund du har. Kommunens vär-
degrund - insyn, delaktighet, öppenhet och 
helhetssyn genomsyrar alla verksamheter i 
kommunen. 
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Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar 
utveckling 

I Stenungsunds kommun bedriver vi en håll-
bar utveckling vilket innebär att vi strävar 
efter att tillgodose dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlig-
heter att tillgodose sina behov. All hållbar 
utveckling kräver ett folkligt och aktivt del-
tagande från invånarna. Stenungsund är en 
kommun som på olika sätt bjuder in med-
borgarna till dialog och samtal för att driva 
en utveckling som värnar om våra gemen-
samma resurser.  

Social hållbarhet  
Stenungsund är ett tryggt, inkluderande och 
stabilt samhälle där invånarnas behov tillgo-
doses, oavsett kön och inkomst. En socialt 
hållbar utveckling främjas av det livslånga 
lärandet, en trygg uppväxt, ökat arbetsdelta-
gande, att du får åldras med livskvalitet samt 
att du har goda levnadsvanor. Vi har livet i 
fokus i Stenungsund! Invånarna i kommunen 
har en god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. 
Genom demokrati och delaktighet ges möj-
lighet för Stenungsundsborna att skapa förut-
sättningar för ett gott liv.  

Ekonomisk hållbarhet  
Vi driver en ekonomisk hållbarhet genom att 
skapa utveckling utan att skada miljön. Eko-
nomin är långsiktigt stabil och låter dig som 
människa utvecklas i samklang med miljön 
och utan att slösa mer än nödvändigt på våra 
gemensamma tillgångar.  

Ekologisk hållbarhet  
I Stenungsunds kommun arbetar vi för en 
hållbar ekologisk utveckling vilket innebär 
att vi värnar om människans långsiktiga fort-
levnad, en naturskön miljö samt biologisk 
mångfald. Vi arbetar aktivt för att anpassa 
samhället efter vad miljön och människornas 
hälsa tål.     

 

Kommunens ledord 
Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är 
kommunens ledord. 
 
Helhet: Den egna verksamhetens betydelse ses 
i ett större sammanhang och kommun- och 
medborgarnyttan går före den egna verksam-
hetens bästa. 
 

Öppenhet: Vi har ett öppet och tillåtande kli-
mat som genomsyras av ärlighet och tydlighet.   
 
Delaktighet: Verksamheten främjas av att 
många är med och påverkar besluten och ver-
kar i lojalitet med fattade beslut. 
 
Insyn: Vi skall vara transparanta och ge om-
givningen möjlighet till insyn i kommunens 
arbetsutförande och resultat.  

 

God ekonomisk hushållning 
I Kommunallagens elfte kapitel står det att 
budgeten ska ange finansiella mål samt mål 
och riktlinjer för verksamheten, som är av be-
tydelse för en god ekonomisk hushållning.   

 

Målen ska sträva efter att kommunens verks-
amhet bedrivs på ett sätt som säkerställer att 
även kommande generationer får en bra kom-
munal service samt att maximal nytta uppnås 
med minsta möjliga resursåtgång. Ambitionen 
är att ha mål som är långsiktigt hållbara och 
som kan mätas över tid. 

I Stenungsunds kommun uppnås god eko-
nomisk hushållning genom att 70 % av de fi-
nansiella målen samt inriktningsmålen är helt 
eller delvis uppfyllda. Denna definition gäller 
såväl målen för kommunen som för koncernen. 

 

Mål kommunkoncernen 2023 
Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal 
bokförings- och redovisningslag, lag om kom-
munal bokföring och redovisning. Den nya 
lagen innebär bland annat att mål och riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning ska följas upp 
och utvärderas för hela den kommunala kon-
cernen. 

1. Soliditeten för koncernen ska förbättras 
eller hållas oförändrad. 

2. Självfinansieringsgraden1 av investering-
arna, ska uppgå till minst 70 % sett över 
rullande sexårsperioder.  

3. Mål 3 från Agenda 2030: God hälsa och 
välbefinnande. 

4. Mål 13 från Agenda 2030: Bekämpa kli-
matförändringarna. 

 
1 För kommunen mäts detta för den skattefinansi-
erade delen. 
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Finansiella mål  
De finansiella målen ska ange en tydlig ambit-
ionsnivå för den egna finansiella utvecklingen 
och ställningen.  

1. Nettokostnadsandelen, inklusive finans-
netto och hela pensionsskuldens föränd-
ring, ska inte överstiga 98 % i genomsnitt 
över rullande sexårsperioder. 

2. Självfinansieringsgraden av investerin-
garna, i skattefinansierad verksamhet, ska 
uppgå till minst 70 % sett över rullande 
sexårsperioder. 

3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oför-
ändrad. 

4. Kommunens skattesats ska vara oföränd-
rad under mandatperioden. 

Inriktningsmål  
Inriktningsmålen är kommunens övergripande 
mål och utgår från fyra av Agenda 2030:s mål. 
Måluppfyllelsen mäts genom indikatorer för 
varje mål. Indikatorerna jämförs med andra 
kommuner i Sverige i Kolada och om resultatet 
är bland de 25 procent med bäst resultat eller 
om resultatet har förbättrats så anses målet 
uppfyllt eller delvis uppfyllt. Nedan följer 
samtliga inriktningsmål, vilka indikatorer som 
kopplats till respektive inriktningsmål samt hur 
förvaltningen planerar att nå höjd måluppfyl-
lelse under 2023. 

 
1. Mål 3: God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbe-
finnande för alla i alla åldrar. 

 

Kommunens möjlighet att påverka målet: 

Sveriges kommuner ansvarar för merparten av 
de välfärdstjänster som har stor påverkan på 
befolkningens hälsa genom livet. Det handlar 
om hur skolan och den sociala omsorgen fun-
gerar. God hälsa och välbefinnande beror 
också på hur bostads- och samhällsplaneringen 
lokalt bedrivs. Det handlar också om i vilken 
mån det finns kultur- och fritidsaktiviteter för 
alla, oavsett kön, bakgrund eller socioekono-
misk situation. Dessutom har den kommunala 
omsorgen en särskild roll som direkt påverkar 
hälsa och välbefinnande, framförallt hos de 
mest utsatta och svaga i samhället.  

  

 

Indikatorer: 

• Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, 
andel (%) 

• Medellivslängd kvinnor, år 

• Medellivslängd män, år 

• Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbe-
finnande, andel (%) 

• Fallskador bland personer 65+, 3-årsm,  

antal/100 000 invånare 

• Antibiotikaförsäljning, recept/1000 invånare 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse: 

Det övergripande målet för folkhälsan i Sve-
rige är att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela befolk-
ningen. Stenungsunds kommun har utifrån sin 
lokala roll stora möjligheter att påverka med-
borgarnas hälsa och välbefinnande då folkhäl-
san påverkas av de sammanhang och den miljö 
vi lever i.  En ökad jämlikhet i hälsa och livs-
villkor är en förutsättning för att uppnå ett 
långsiktigt socialt hållbart samhälle. Det är 
särskilt viktigt att utjämna skillnader i hälsa 
och ge människor större möjlighet att kunna 
påverka sina liv och känna sig delaktiga. 
Kommunens synsätt är att varje enskild med-
borgare är en individ med egna resurser, erfa-
renheter och önskemål som kan stärkas, ut-
vecklas och tas till vara. 

För en högre måluppfyllelse ska Stenungsunds 
kommun ha en välfungerande för-, grund- och 
gymnasieskola som ska ge goda förutsättningar 
för hela livet. Kommunen ska garantera en 
trygg och god äldreomsorg på ålderns höst och 
ge förutsättningar för den som har ett funkt-
ionshinder att nå sin fulla potential. Det hand-
lar också om att kommunen har effektiva före-
byggande och sociala insatser för den som 
hamnat snett i livet eller är på väg in i ett liv 
som varken är hälsosamt eller leder till välbe-
finnande. Därtill har kommunen en viktig roll i 
att bygga fysiska miljöer som främjar hälso-
samma liv och välbefinnande i alla åldrar samt 
att möjliggöra för alla invånare att kunna leva 
ett aktivt och bra liv där den enskilde har infly-
tande i samhället och över sin vardag.  

 
2.  Mål 4: God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig ut-
bildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla. 
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Kommunerna ansvarar för stora delar av ut-
bildningssystemet. Såväl förskola som grund-
skola, gymnasium och delar av vuxenutbild-
ningen finansieras med kommunala skatteme-
del och drivs med både kommunala och fri-
stående huvudmän. Som utbildningsanordnare 
gäller det att vara uppdaterad på de lokala ar-
betsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser 
utbildas. Att klara skolan har i sin tur stor be-
tydelse för hälsan, även i vuxen ålder. 

 

Indikatorer: 

• Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 

• Elever i åk 9 som är behöriga till yrkespro-
gram, hemkommun, andel (%) 

• Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%) 

• Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 

• Ungdomar som är etablerade på arbetsmark-
naden eller studerar 2 år efter fullföljd gymna-
sieutbildning, hemkommun, andel (%) 

• Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbild-
ning, andel (%) 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse 

Arbetsmarknaden har successivt förändrats i 
bemärkelsen att allt högre krav på utbildning 
och kompetens ställs för att en person ska få ett 
arbete. Avsaknad av en fullföljd gymnasieut-
bildning är en faktor som kraftigt påverkar 
risken för att en ung person ska hamna i tidigt 
utanförskap och att personen på sikt inte ska 
kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En 
gymnasieutbildning ger kommunens unga möj-
lighet att få ett arbete, att söka sig vidare till 
högre studier eller på annat sätt förverkliga 
sina drömmar. För att klara framtidens kompe-
tensförsörjning för såväl den offentliga som 
den privata sektorn är det av största vikt att 
dagens unga fullföljer sin gymnasieutbildning. 

För att fler ungdomar ska fullfölja sin gymna-
sieutbildning krävs en förskola och grundskola 
som ger alla elever grundläggande kunskaper 
att få möjligheten att nå sin fulla potential. Det 
handlar också om att kommunen möjliggör för 
vuxna att kunna vidareutbilda sig senare i livet.  
I Stenungsunds kommun ska alla elever, uti-
från sina förutsättningar, mötas av positiva och 
tydliga förväntningar, med start redan i försko-
lan. I för-, grund- och gymnasieskolan samt 
vuxenutbildningen är en av de viktigaste prio-

riteringarna för ökad kvalitet i undervisningen 
en fungerande kompetensförsörjning och att 
lyckas attrahera och behålla legitimerad perso-
nal. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn 
för elevernas framgång. Arbetet med kollegialt 
lärande med fokus på analys av undervisning 
inom ramen för arbetet med ledarskap och 
lärarskicklighet behöver därför fortsätta. Dess-
utom behöver den digitala infrastrukturen 
struktureras och anpassas till det pedagogiska 
arbetet samtidigt som det anpassas till digitali-
seringens möjligheter. Kommunen har ett vik-
tigt uppdrag i att inspirera till och informera 
om olika vägar in i yrkeslivet och vad arbets-
marknaden efterfrågar, vilket kan stärka moti-
vationen för en gymnasieexamen. Samverkan 
mellan skola och arbetsliv behöver därför stär-
kas och studie- och yrkesvägledning (SYV) 
behöver fortsatt utvecklas. 

För en ökad måluppfyllelse behöver också 
förutsättningar och möjligheter för ungdomars 
informella lärande stärkas och arbetet kring 
trygghet och studiero fortsätta. Vi lever idag i 
ett informations- och kunskapssamhälle i 
snabb förändring. Kommunens biblioteks- och 
kulturverksamhet har därför också en viktig 
roll att främja ett livslångt lärande för alla.  

 
3.  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv syssel-
sättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Kommuner stödjer utvecklingen av arbetstill-
fällen för alla grupper, även de som står långt 
från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempel-
vis i samverkan med Arbetsförmedlingen, nä-
ringslivet och den sociala ekonomin. Kommu-
nerna ansvarar även för kommunal vuxenut-
bildning som bidrar till att människor kan ut-
bilda sig och hitta arbete. Kommuner är också 
markägare, markförsäljare, planerare, till-
ståndsgivare och kontrollmyndighet inom 
många områden som berör flertalet företag. 
Genom att sköta sina uppdrag objektivt, rätts-
säkert och professionellt skapar man bästa 
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin 
verksamhet och växa. 

Indikatorer 

• Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/invånare 

• Invånare 16–24 år som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 
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• Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedel-
värde, andel (%) av befolkningen 

• Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel 
(%) 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse 

Stenungsunds kommun arbetar med den över-
gripande målbilden att med gemensamma kraf-
ter minska antalet försörjningsstödstagare ge-
nom att fler når självförsörjning, eller en me-
ningsfull sysselsättning, som stärker möjlig-
heten att nå självförsörjning i framtiden. 
Stenungsunds kommun ska därför verka för att 
arbetssökande och försörjningsstödstagare på 
snabbast sätt når självförsörjning eller me-
ningsfull sysselsättning samt vara en förebild 
för andra arbetsgivare. Kommunen ska ta ett 
socialt ansvar för att möjliggöra för de som står 
utanför eller inte hunnit in på arbetsmarknaden 
att få arbetslivserfarenhet genom att erbjuda 
praktik-, ferie- och arbetsträningsplatser. Sam-
tidigt ska samverkan med näringslivet öka för 
att möjliggöra fler praktik- och arbetstränings-
platser. Fokus är att kommunen ska ha arbets-
marknadsperspektiv i all kontakt med försörj-
ningsstödstagare och arbetssökande. Den egna 
viljan och minimera passivitet ska vara fokus. 
Det handlar om ett tydligare arbetsmarknads-
perspektiv utifrån socialtjänstlagens intentioner 
om frigörandet av människors egna resurser 
och självständighet kombinerat med eget an-
svar och tillit.  

Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag 
är en förutsättning för kommunens möjlighet 
att öka sysselsättningsgraden. Ett positivt före-
tagsklimat är en förutsättning för att näringsli-
vet ska fortsätta välja Stenungsund som bas för 
etablering och expansion.  Som tillståndsgivare 
och kontrollmyndighet har kommunen ett vik-
tigt uppdrag i att motverka osund konkurrens 
genom ett objektivt, rättssäkert och profession-
ellt arbetssätt.   

 
4. Mål 13: Bekämpa klimatförändring-

arna  
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Kommunerna har ett ansvar vid planeringen att 
ta hänsyn till klimatrisker. Att klimatanpassa 
den fysiska planeringen innebär både att före-
bygga och minimera riskerna för naturolyckor. 
Kommuner arbetar med anpassning genom 

åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och 
ledningsarbete. Kommuner har stora möjlig-
heter och utmaningar att minska sin klimatpå-
verkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. 
Arbetet för minskad klimatpåverkan i kommu-
ner sker inom många områden. Det gäller ex-
empelvis infrastrukturplanering och satsningar 
på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och 
trafikplanering. Att minska energianvändning-
en i byggnader sparar både pengar och miljö. 
Kommunernas och regionernas arbete ger stora 
resultat, men det finns mer att göra och att 
spara. Stora möjligheter finns t ex inom sam-
hällsplanering och offentlig upphandling och i 
samspel med näringsliv och invånare. 

 

Indikatorer 

• Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekvivalenter/invånare 

• Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekvivalenter 

• Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 
(%) 

• Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det 
geografiska området, (%) 

• Genomsnittlig körsträcka med personbil, 
mil/invånare 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse 

Stenungsunds kommun kan göra skillnad ge-
nom förändringar i sin egen verksamhet och 
genom att göra det lättare för sina invånare och 
företagare att leva och verka klimatsmart. Det 
sker genom aktiva val och prioriteringar samt 
ett proaktivt informationsarbete. 

Fokus för kommunen är att skapa incitament 
där det ska vara lätt att välja rätt. Detta berör 
allt mellan vardagliga val som vid inköp eller 
resor, till frågor som berör exempelvis sopsor-
tering. Det handlar också om att kommunen 
ska verka för att förlänga hållbarhetstiden och 
underlätta återbruk av inventarier liksom att 
stärka samarbetet i frågor som berör den ma-
rina miljön och naturvårdande insatser. För att 
minska kommunens verksamheters påverkan 
på miljön och klimatet ska också digitali-
seringens möjligheter användas för att på-
skynda en mer hållbar utveckling. Kommunen 
har också ett stort ansvar i sin samhällsplane-
ring vad gäller utformning av detaljplaner, 
lokal infrastrukturplanering och fastighetsinve-
steringar. Kommunen har därtill ett viktigt 
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uppdrag i att medvetandegöra hållbarhetsfrå-
gorna i skolan. I samverkan med andra myn-
digheter och företag ska kommunen vara en 
förebild och en samverkanspart som möjliggör 
en mer hållbar utveckling lokalt. 

 
Omvärldsanalys2 
 

Omvärldsanalysen syftar till att redovisa fak-
torer som påverkar kommunens planering på 
kort och medellång sikt, det vill säga de tre-
fyra närmaste åren. Faktorer som är viktiga att 
ha kännedom om är den samhällsekonomiska 
utvecklingen, statliga reformer och beslut, 
arbetsmarknadsläget, samt den demografiska 
utvecklingen. Det är också viktigt att ha kän-
nedom om större händelser internationellt som 
kan ha påverkan på Sveriges ekonomi och 
kommunal verksamhet. 

 

Samhällsekonomi 
Inflationen är hög i många länder. I och med 
pandemin bedrevs en mycket expansiv ekono-
misk politik som ökade efterfrågan, speciellt 
på varor. Detta drev upp den globala varuin-
flationen. Därutöver har energipriserna ökat 
kraftigt, speciellt i Europa, på grund av kriget i 
Ukraina. Kriget i Ukraina har även drivit upp 
andra råvarupriser, till exempel på spannmål, 
vilket tryckt upp livsmedelspriserna. Att rän-
torna globalt har varit så låga så länge – sedan 
den globala finanskrisen 2008 – har påverkat 
hushållens efterfrågan och staters budgetre-
striktioner världen över. Den höga inflationen 
tvingar nu centralbanker till snabba räntehöj-
ningar. Detta tillsammans med hög inflation 
urholkar köpkraften i de flesta av världens 
ekonomier. De höga energipriserna drabbar 
främst Europa, i jämförelse med USA som är 
självförsörjande på olja och gas. Den globala 
handeln dämpas samtidigt av att tillväxten i 
Kina bedöms bromsa in. Arbetsmarknaden i 
USA är mycket ansträngd även om vissa teck-
en på avmattning syns. Hushållens efterfrågan 
och byggandet har försvagats, men trots fal-
lande BNP under första halvåret har inflationen 
ännu inte dämpats. Den amerikanska central-
banken, Federal Reserve, väntas fortsätta höja 
styrräntan då arbetsmarknaden är ansträngd 
och den höga inflationen beständig.  

 
2 MakroNytt SKR, oktober 2022. (Gäller ej avsnitt Näringsliv) 

Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina. 
De höga energipriserna kommer att bestå under 
en längre tid och få varaktiga negativa effekter 
för hushåll och företag. På kort sikt kommer 
denna utbuds- och kostnadschock ge höga 
levnadsomkostnader för hushållen liksom höga 
priser och energibrist för företagen. Speciellt 
Tyskland och Italien väntas drabbas hårt eko-
nomiskt, genom det minskande gasutbudet. 
Lägre efterfrågan från hushållen samt minskad 
produktion från företagen gör att BNP-
utvecklingen stagnerar i Eurozonen 2023, även 
om lättnader för de mest utsatta hushållen är att 
vänta. En viktig faktor för den allt svagare 
konjunkturen blir att investeringarna minskar 
kraftigt. Jämfört med tidigare prognoser kom-
mer BNP-nivån att vara varaktigt lägre i 
Europa kommande år.  

Efterfrågetillväxten på svensk export spås bli 
svagare 2022, för att bli riktigt svag 2023. 
Detta motverkas till viss del av den svaga kro-
nan.  

 

Sverige 

Utfallen för svensk inflation har nyligen varit 
överraskande höga. Den oväntat höga inflat-
ionen har lyft inflationsutsikterna på kort sikt 
och även för de kommande 12 månaderna. 
Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång 
synts de senaste månaderna, huvudsakligen 
drivet av centralbankernas höjda styrräntor. 
Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större 
än vad SKR räknat med i tidigare prognoser. 
Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en 
lågkonjunktur utan ”hur snart” lågkonjunktu-
ren är ett faktum, samt hur djup den blir. 
SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa 
år. Detta medför att den postpandemiska åter-
hämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet 
sysselsatta kommer att minska och arbetslös-
heten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 
2023–2024. I SKR:s framskrivning repar sig 
BNP- och timtillväxten under 2024, men kon-
junkturen stärks mer påtagligt först 2025. 
Mycket svag konjunkturutveckling antas med-
föra sjunkande räntor redan nästa år. Trots 
detta kommer ränteläget då att vara betydligt 
högre än de senaste åren. Den långa eran av 
oerhört låga räntor är över. På samma sätt 
kommer konsumentpriserna totalt sett – efter 
rekordsnabba ökningar 2021–2023 – heller inte 
falla tillbaka. Trots att SKR räknar med att 
inflationen sjunker snabbt under nästa år lär 
högre priser på många varor och tjänster bli 
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bestående. En hög nominell tillväxt för det 
kommunala skatteunderlaget 2022–2025 ur-
holkas av stora prisuppgångar, varför ökningen 
realt sett blir svag under perioden. 2023 sjun-
ker skatteunderlaget kraftigt i reala termer.  

I nuläget ligger sysselsättningsgraden högre än 
någonsin tidigare. Över 69 procent av befolk-
ningen är sysselsatt (under de senaste fyra 
utfallsmånaderna, maj–augusti, AKU). Fram-
åtblickande indikatorer (exempelvis KI-
barometern) visar dock att efterfrågan på ar-
betskraft kommer att försvagas framöver. 
 

Kommunerna 
SKR bedömer att den kommunala konsumt-
ionen kommer att utvecklas svagt under 2023. 
I kommunsektorn faller den nominella ök-
ningstakten för skatteunderlaget tillbaka och 
resurserna urholkas av den höga prisutveckl-
ingen i sektorn. Det är ännu ovisst om det blir 
några resurstillskott för 2023 i form av nya 
statsbidrag. Statsbudgeten förväntas presente-
ras tidigast den 8 november. Frågan är också i 
vilken grad som besked i slutet av året påver-
kar verksamheten nästa år. Oavsett eventuella 
resurstillskott står kommunsektorn inför stora 
utmaningar då pris- och ränteuppgångarna 
varaktigt beräknas försvaga sektorns köpkraft.  
Den höga prisuppgången i kommunsektorn 
beror dels på högre insatspriser, dels på ökade 
pensionskostnader. Pensionskostnadens ökning 
har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-
KR är något dyrare än tidigare avtal, men till 
största del beror ökningen på en ny värdering 
av sektorns pensionsskuld. De förmånsbe-
stämda avtalspensionerna är värdesäkrade med 
prisbasbeloppet, vilket betyder att pensions-
skulden växer när prisbasbeloppet höjs. Sam-
mantaget för perioden beräknas skatteunderla-
get inte räcka till att finansiera en växande 
kommunal verksamhetsvolym i linje med den 
senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demo-
grafiska utmaningen framöver större än tidi-
gare: de i arbetsför ålder behöver försörja allt 
fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade beho-
ven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt 
större resurser. 
 
 
Investeringsbehov3 
Investeringsutgifterna i kommunerna är fortsatt 
höga även om de minskade under 2021. Ök-

 
3 Ekonomirapporten SKR, maj 2022 

ningen från 2015 till 2021 motsvarar 25 pro-
cent i fasta priser. Inkluderas de kommunägda 
bolagen förstärks ökningstakten. I kommun-
koncernerna har investeringsutgifterna ökat 
med 30 procent i fasta priser till nära 160 mil-
jarder kronor år 2020. Även mätt som andel av 
skatter och bidrag, som normalt växer snabbare 
än priser och löner, är andelen högre nu än 
2015. 

För åren 2022–2025 är investeringarna i prin-
cip på samma nivå som 2021, i fasta priser, 
vilket innebär att den utveckling som hittills 
skett nu stannar av. 

De senaste årens goda resultat har gjort att 
självfinansieringsgraden av investeringarna har 
varit hög, trots höga utgifter. I SKR:s fram-
skrivning försämras dock resultaten efter 2022, 
vilket gör att utrymmet för att egenfinansiera 
investeringar på denna höga nivå försvinner 
snabbt. Till detta läggs en stigande ränta. Rän-
tekostnaderna motsvarar idag en ½ procent av 
verksamhetskostnaderna, samtidigt som det 
också finns intäkter som påverkas av stigande 
räntor. SKR bedömer att effekten av stigande 
räntor och kommunernas stigande låneskuld 
inte kommer att påverka planerade investe-
ringar i stor utsträckning, men det är en osäker 
bedömning. Effekten av ökad upplåning i 
kombination med höjda räntor kan komma att 
ha inverkan på kommande investeringsbeslut. 

Stenungsunds kommun har genomfört och 
planerar att genomföra stora investeringar un-
der budgetåret samt kommande planperiod. 
Det avser framför allt nya verksamhetslokaler 
inom förskola, skola och särskilt omsorgsbo-
ende samt utbyggnad av infrastruktur och vat-
ten och avlopp.  

 

Näringsliv 

Stenungsunds kommun är en utpräglad nä-
ringslivskommun med betydande arbetskrafts-
inpendling från närliggande kommuner. Nä-
ringslivet är diversifierat och spännande. I 
kommunen finns drygt 2 800 företag verk-
samma inom ett brett spektrum av branscher. 
Den absoluta majoriteten av alla företag i 
kommunen är småföretag med upp till fyra 
anställda, men det finns också flertalet stora 
företag med hundratals anställda.  

 

Kemiindustrin är tongivande med företag som 
Borealis AB, Nouryon Functional Chemicals 
AB, Perstorp AB och Inovyn Sverige AB. 
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Tillsammans sysselsätter dessa 2 500 medarbe-
tare, vilket om underleverantörerna räknas in, 
blir dubbelt så många. Koncernen Hogia AB 
med sina drygt 27 bolag och 650 anställda, 
varav 550 i Stenungsund, är en annan stor ar-
betsgivare. 

 

Runt främst Kemiindustrin har ett antal under-
leverantörer och servicepartners vuxit upp och 
etablerats i kommunen. Utöver kemiindustrin 
finns hantverksföretag inom bygg och bygg-
service samt en starkt växande tjänstesektor 
inom bland annat engineering, IT, utbildning 
och hälso- och sjukvård och även en stark be-
söksnäring samt handel. 

 

Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag 
är en förutsättning för både kommunens och 
Göteborgsregionens utveckling. Företagen 
skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt 
skapar kommunen flera av de förutsättningar 
som näringslivet behöver för att utvecklas och 
växa. Kommunens övergripande målsättning 
för näringslivet är därför att underlätta för före-
tagen genom att erbjuda god service med bibe-
hållet myndighetsansvar.  

 

Pensioner 

Kostnaden för avtalspensioner (inklusive fi-
nansiell kostnad) beräknas öka kraftigt i Sveri-
ges kommuner år 2023, jämfört med 2022. Det 
är främst inflationsuppgången, men även pre-
miehöjningar i det nya pensionsavtalet och 
löneökningar under pandemin, som leder till en 
stor kostnadsökning.  

Parterna har kommit överens om en moderni-
sering av pensionsavtalet med en snabbare 
övergång mot helt avgiftsbestämda pensioner i 
sektorn. Det nya pensionsavtalet innebär stabi-
lare pensioner för framtidens pensionärer och 
högre förutsägbarhet för arbetsgivare i kom-
muner och regioner. I det nya avtalet höjs pre-
mierna i den avgiftsbestämda avtalspensionen 
från 1 januari 2023 med motsvarande 1,5 pro-
cent av lönesumman. 

Övergången till helt avgiftsbestämda pensioner 
innebär att det på riktigt lång sikt inte kommer 
att finnas några pensionsskulder. Kostnaden 
kommer då endast bestå av avgifter som belas-
tar det enskilda årets resultat.  
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Ramberäkning 
Budgetramarna för 2023 räknas upp i huvud-
sak enligt vårens rekommendation från SKR, 
se nedanstående tabell. Personalkostnader och 
internräntan avviker från rekommenderad nivå 
då kommunens bedömning är en annan än den 
rekommenderade nivån. I ramberäkningarna 
har hänsyn tagits till det nya pensionsavtalet 
som gäller från och med 2023-01-01 samt den 
prognos som KPA lämnat den 17 aug. Kost-
nadsökningen har budgeterats centralt. 

 
 *SKR cirkulär 22:06 

Förvaltningen har sammanställt ytterligare 
rambehov med anledning av bland annat vo-
lymförändringar. Den ekonomiska ramen har 
därefter justerats med politiska satsningar och 
prioriteringar samt en generell effektivise-
ring/besparing per sektor på grund av det an-
strängda ekonomiska läget. 

Löneökningar, kapitalkostnader och volymer 
ligger centralt i avvaktan på faktiskt utfall. När 
utfallet är känt sker en ramjustering gentemot 
berörd verksamhet. 

Politiska satsningar och prioriteringar 
Nedan kommenteras de politiska satsningar 
och prioriteringar som skett: 

 

Politisk verksamhet 

 Effektivisering/besparing 0,4 mnkr 
 Utökad ram för förändrad politisk organi-

sation samt arvodesnivåer 1,9 mnkr 

Kommunövergripande 

 Effektivisering/besparing 5 mnkr 
 Utökad ram till höjning av friskvårdspeng, 

0,5 mnkr 
 Utökad ram för ökade kostnader inom 

räddningstjänsten, 18 mnkr 
 Detaljplaner och förstudier i driften 4,5 

mnkr 
 Höjt bidrag till pensionärsföreningar 0,03 

mnkr 

 

Sektor utbildning 

 Effektivisering/besparing, en procent av 
nettobudget, 8,0 mnkr 

 Full kompensation för volymer 
 Utökad ram för skolskjutsar 2,2 mnkr 
 Utökad ram för tidiga insatser i förskolan – 

mindre barngrupper, 0,8 mnkr 
 Utökad ram till förstärkning av IM och 

stöd till gymnasieelever med särskilda be-
hov, 2,2 mnkr 

 Utökad ram för ungdomsstödjare gymna-
siet, 0,6 mnkr 

 Utökad ram för processledare/utredare, 0,7 
mnkr 

 Utökad ram till att permanenta tjänst som 
friluftssamordnare, 0,7 mnkr 

 Utökad ram för samordnare teknik, 0,8 
mnkr 

 Effektiviseringar inom grundskolan 0,9 
mnkr, gymnasiet 1,1 mnkr samt stab 0,1 
mnkr. 

 

Sektor socialtjänst 

 Effektivisering/besparing, en procent av 
nettobudget, 5,5 mnkr 

 Full kompensation för volymer 
 Utökad ram för processledare/utredare, 0,7 

mnkr 
 Utökad ram för licenser för Phoniro och 

Lifecare mm, 0,5 mnkr 
 Utökad ram för enhetschef till nytt hem-

tjänstdistrikt, 0,9 mnkr 
 Utökad ram för sjuksköterska till nytt LSS-

boende och ny hemtjänstgrupp, 0,6 mnkr 
 Utökad ram för nytt nattavtal, 0,5 mnkr 
 Utökad ram till IFO för utökning av social-

sekreterartjänster till våld i nära relationer 
och familjerätten, 1,1 mnkr 

 Utökning av boendestödet, 1 mnkr 
 Höjd habiliteringsersättning med 10 kr per 

dag, 0,2 mnkr 
 Statsbidrag inom vård och omsorg ska 

möta ökade kostnader 10,6 mnkr 
 Effektiviseringar inom IFO, 2,1 mnkr 

Sektor samhällsbyggnad  

 Effektivisering/besparing, en procent av 
nettobudget, 0,7 mnkr 

Uppräkningsprocent 2023 2024 2025

Övriga intäkter 1,0% 1,0% 1,0%

Personalkostnader 3,0% 3,0% 3,0%

Internräntor 1,5% 1,5% 1,5%

Lokalhyror interna 0% 0% 0%

Städ och vakt internt 0% 0% 0%

Lokalhyror externa 2,4% 2,4% 2,4%

Övriga kostnader, KPIF* 1,2% 1,7% 2,0%
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 Utökad ram 8+ fjordar, 0,3 mnkr 
 Utökning av tjänster inom plan, strategiska 

markfrågor, trafik, infrastruktur, projekt 
samt tillsyn inom bygg och miljö, 6,5 mnkr 

 Effektiviseringar och ökade intäkter, 4,1 
mnkr 

Sektor stödfunktioner 

 Effektivisering/besparing, en procent av 
nettobudget, 1,3 mnkr 

 Utökning av tjänster inom överförmyndar-
verksamheten, brottsförebyggande arbete, 
samt stabsfunktion, 1,9 mnkr 

 Utökad ram för implementering av vissel-
blåsardirektivet, 0,1 mnkr 

 Utökad ram, kompensation för prisföränd-
ringar inom service, 0,4 mnkr 

 Utökad ram till park för underfinansierad 
ram, 0,8 mnkr 

Tillfälliga satsningar 2023 

 Utbildning av nya politiker, 0,2 mnkr 
 Minska kön inom budget- och skuldråd-

givning, 0,2 mnkr. 
 Förrättningskostnader Getskärs badplats 

0,3 mnkr 
 Medfinansiering ÅVS (trafik) 0,3 mnkr 

 Pilotprojekt skolintendent i ett skolområde 
0,5 mnkr 

 Riktat stöd till elever med låga meritvär-
den gymnasiet 0,9 mnkr 

 

Kommunövergripande 
Under Kommunövergripande redovisas kom-
mundirektör samt medel för utvecklingsprojekt 
och ledarutveckling.  

Här redovisas även följande: volym- och 
driftspengar, avgifter till olika förbund och 
projekt som till exempel SKR, projekt Leader 
med mera. Även personalrelaterade verksam-
heter som företagshälsovård, facklig verksam-
het och personalinsatser redovisas här. 

 

Finansverksamheten 

Under finansverksamheten redovisas skattein-
täkter, generella statsbidrag och utjämning 
samt finansiella intäkter och kostnader. Här 
redovisas även kostnader för pensionsutbetal-
ningar, pensionsskuldsförändring, netto av PO-
pålägg från verksamheten samt kostnader för 
arbetsgivaravgifter. Mer om detta finns under 
Ekonomisk översikt.  
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Ramar 
Nedan redovisas ramarna per verksamhet. Varje sektor har också ett eget avsnitt i detta dokument.  

 
 

 

 

 

Budget Budget Plan Plan

tkr 2022 2023 2024 2025

Politisk verksamhet -11 028 -12 678
varav revisionen -1 109 -1 268
Kommunövergripande -44 654 -144 273
varav KS oförutsedda -5 400 -3 000

Räddningstjänst -25 044 -41 019

Sektor utbildning -817 931 -800 036
Övergripande utbildning -29 792 -20 516
Förskola -156 921 -156 404
Grundskola -310 420 -305 264
Gymnasieverksamheten -123 444 -123 695
Särskolan -25 571 -25 528
Staben -61 937 -61 263
Kompetens och utveckling -34 474 -33 675
Kultur/Fritid -75 372 -73 691

Sektor socialtjänst -564 300 -539 040
Övergripande socialtjänst -12 684 -5 529
Individ- och familjeomsorg -117 379 -116 576
Funktionshinder -152 969 -152 153
Vård och omsorg -281 268 -264 782

Sektor samhällsbyggnad -73 985 -66 374
Samhällsbyggnad -73 985 -66 374
Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0
VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0

Sektor stödfunktioner -197 808 -188 681
Stödfunktioner -99 306 -91 517
Servicefunktionen -98 502 -97 164

Kalkylerad kapitalkostnad 112 546 128 911 150 472 161 454
Avskrivningar -97 912 -106 938 -122 051 -130 146

Nettokostnad -1 720 116 -1 770 128 -1 850 545 -1 914 897

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten 1 741 168 1 778 028 1 834 948 1 945 749

Årets resultat 21 052 7 900 -15 597 30 852
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Ekonomisk översikt 

Resultat 
Det rådande ekonomiska läget i världen med 
ökad inflation och höjd ränta tillsammans med 
nytt pensionsavtal har lett till ett kraftigt för-
svagat resultat jämfört med budgeten som be-
slutades i juni. Budgeterat resultat för 2023 
uppgår till 7,9 mnkr. Det medför en nettokost-
nadsandel på 99,6 % vilket är 1,6 % högre än 
det finansiella målet. För resterande år i plan-
perioden uppgår nettokostnadsandelen i snitt 
till samma andel, 99,6 %. Sverige och Europa 
är på väg in i en lågkonjunktur som ser ut att 
bli längre än vad som förväntades i våras. Re-
sultatnivån är inte tillräcklig för att nå de fi-
nansiella målen och att möta kommande 
minskning av realskatteunderlaget. En fortsatt 
prioritering av resurser kommer att krävas 
alternativt intäktsökningar. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 
Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges 
Kommuner och Regioners Cirkulär 2022:28 
daterat 2022-08-25 med ett tillägg på 10 mnkr 
för 2023. 

 

Nettokostnadsutveckling 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
utjämning visar hur stor del av dessa intäkter 
som går åt till den löpande verksamheten. Det 
finansiella målet är 98 % i genomsnitt över 
rullande sexårsperioder. Det budgeterade resul-
tatet för perioden 2023–2025 tillsammans med 
prognos för 2022 samt bokslut 2020 och 2021 
medför en nettokostnadsandel på 96,4 %. Ge-
nomsnittet för åren 2023-2025 uppgår till 99,6 

 % vilket till stor del beror på hög inflation 
med framförallt ökade pensionskostnader som 
följd. Ökningen av nettokostnaderna visar på 
att en fortsatt prioritering av kostnader kommer 
att behöva göras framöver för att de finansiella 
målen ska uppfyllas.  

 

 

Investeringar 
Investeringsnivån uppgår till 508,8 mnkr för 
2023. För åren 2022-2024 föreligger ovanligt 
höga investeringsnivåer på grund av i första 
hand stora lokalinvesteringar, projekt resecent-
rum samt idrottsanläggningar. Investeringstak-
ten dämpas år 2025 och framåt. 

 

 

Självfinansieringsgrad investeringar 
Självfinansieringsgraden talar om hur stor del 
av investeringarna som finansieras med egna 
medel. Med egna medel avses årets resultat, 
avskrivningar och tomtförsäljning. Målet är att 
självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 
70 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder 
för den skattefinansierade verksamheten. Sett 
över perioden 2020–2025 uppgår den till 72,7 
% vilket är högre än målet. Genomsnittet höjs 
väsentligt av de höga resultaten 2020 och 2021 
samt prognosen för 2022 kombinerat med för 
perioden förhållandevis låga investeringsnivåer 
för 2020 och 2021. Genomsnittet för åren 
2023-2025 uppgår till 39,3 % vilket visar på att 
kommunens resultatnivåer behöver höjas för 
att klara det finansiella målet och begränsa 
låneskuldsutvecklingen.  

Bokslut Budget Budget Plan Plan
Mkr 2021 2022 2023 2024 2025

Skatteintäkter 1 523 1 568 1 691 1 757 1 836

Inkomstutjämning 73 77 102 107 112

Kostnadsutjämning -24 -16 -10 -10 -10

Regleringsbidrag/-avgift 80 63 42 41 31

Strukturbidrag 0 0 0 0 0

LSS-utjämning 7 4 2 2 2

Fastighetsavgift 59 61 66 66 66

Införandeavdrag/Utjämning LSS 0 0 0 0 0

Summa 1 718 1 756 1 893 1 963 2 037
Procentuell förändring 7,7% 2,2% 7,8% 3,7% 3,8%
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Soliditet 
Soliditeten anger hur stor del av kommunens 
totala tillgångar som är finansierade med eget 
kapital, det vill säga inte finansierade genom 
lån. Den är ett mått på den finansiella styrkan 
på lång sikt. Soliditeten mäts inklusive hela 
pensionsåtagandet. De faktorer som påverkar 
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgång-
arnas förändring. Målet är att soliditeten ska 
förbättras eller vara oförändrad. Soliditeten har 
förbättrats kontinuerligt de senaste åren. Orsa-
ken är främst att kommunen haft stora positiva 
resultat. Under planperioden sjunker solidite-
ten till 20,9 % främst på grund av de höga 
investeringsnivåerna kombinerat med den låga 
självfinansieringsgraden. Detta innebär att 
fortsatta prioriteringar behöver göras för att 
målet ska uppnås. 

 

Skulder 
Kommunens skulder kan i huvudsak delas upp 
i två delar, den som kommunen lånat upp i 
bank och den som kommunen lånat av de an-
ställda, det vill säga pensionsskulden. Den 
totala pensionsskulden beräknas öka med i 
snitt 9 % åren 2023-2024 för att sedan plana ut. 
Den höga ökningen beror på den höga inflat-
ionsnivån som råder i landet och världen just 
nu och som förväntas påverka både 2023 och 
2024. Ansvarsförbindelsen som vid ett nor-
malår brukar minska i takt med att pensionen 
betalas ut beräknas istället öka under perioden. 
Den nya pensionsavsättningen ökar också mer 
än vid ett normalår på grund av ökade inflat-
ionsantaganden för 2023 och 2025. 

Låneskuld 
Låneskulden redovisas inklusive de medel som 
är vidareutlånade till kommunens bolag. Från  
2021 till 2025 beräknas låneskulden öka med 
1 027 mnkr, vilket är en direkt följd av kom-
mande års investeringsvolym. Av låneskulden 
är 57 mnkr vidareutlånat till det kommunala 
bolaget Stenungsunds Energi och Miljö AB.  

 

Låneskuld 2021–2025, mnkr 
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Befolkningsprognos för Stenungsund 
Prognosen ligger till grund för verksamheternas kostnadsutveckling och planering. 

Av nedanstående tabell framgår befolkningsprognosen för 2021–2026 (avrundade siffror). 

 

 
* Faktisk tillväxt 2021 

  

Ålder 2021* 2022 2023 2024 2025 2026
Förändring 

2021-2026
Förändring 

i procent

0-5 1 889 1 888 1 901 1 879 1 906 1 945 56 3%
6-15 3 601 3 610 3 576 3 588 3 580 3 616 15 0%
16-18 1 121 1 156 1 156 1 142 1 146 1 170 49 4%
19-64 15 407 15 564 15 562 15 694 15 895 16 308 901 6%
65-79 3 983 3 992 3 992 3 987 3 975 3 956 -27 -1%
80-w 1 555 1 642 1 722 1 802 1 896 1 993 438 28%
Summa 27 556 27 853 27 911 28 091 28 397 28 988 1 432 5%

Ålder 2021* 2022 2023 2024 2025 2026

0-w 2% 1% 0% 1% 1% 2%
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Ekonomiska sammanställningar 
 

Resultatbudget 

 
 

Finansieringsbudget  

 
  

mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 459,7 482,0 501,4 510,2 519,1
Verksamhetens kostnader -1 973,9 -2 077,5 -2 219,0 -2 300,3 -2 354,8
Jämförelsestörande poster -34,1 - - - -
Avskrivningar -88,1 -92,5 -106,9 -122,1 -130,1
Verksamhetens nettokostnader -1 636,4 -1 688,0 -1 824,5 -1 912,2 -1 965,8

Skatteintäkter 1 522,7 1 608,7 1 690,8 1 757,6 1 836,3
Generella statsbidrag 209,4 234,8 202,4 205,7 200,4
Verksamhetens resultat 95,7 155,5 68,7 51,1 70,9

Finansiella intäkter 3,5 3,9 2,0 2,0 2,0
Finansiella kostnader -13,6 -22,5 -62,8 -68,7 -42,0

Resultat efter finansiella poster 85,6 136,9 7,9 -15,6 30,9

mnkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 85,6 136,9 7,9 -15,6 30,9
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar -0,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster 118,2 60,8 159,3 175,8 145,5
Förändring av omsättningstillgångar -44,2 -1,1
Förändring kortfristiga skulder 35,8 -12,1

Verksamhetsnetto 195,2 184,5 167,2 160,2 176,4

INVESTERINGAR
Förvärv av immateriella tillgångar -1,0
Förvärv materiella tillgångar -216,7 -361,9 -508,8 -514,9 -297,0
Försäljning av materiella tillgångar
Investeringsbidrag 12,8
Investeringsnetto -204,9 -361,9 -508,8 -514,9 -297,0

FINANSIERING
Långfristig upplåning 151,7 360,0 385,0 130,0
Amortering av långfristiga lån -110,0
Nyupptagna leasingskulder 2,8
Amortering av finansiell leasing -0,3
Förändring långfristiga skulder 6,7
Finansnetto -100,8 151,7 360,0 385,0 130,0

Förändring av likvida medel -110,5 -25,7 18,4 30,3 9,4
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Balansbudget 
mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 7,0 6,2 6,2 6,2 6,2
Materiella anläggningstillgångar 1 741,3 2 026,8 2 428,7 2 821,5 2 988,4
Finansiella anläggningstillgångar 119,7 119,8 120,0 120,0 120,0
Summa anläggningstillgångar 1 868,0 2 152,8 2 554,9 2 947,7 3 114,6

Omsättningstillgångar 297,9 273,3 291,5 321,8 331,2
 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 165,9 2 426,1 2 846,4 3 269,5 3 445,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 559,6 696,5 704,4 688,8 719,7
Varav årets resultat 85,6 136,9 7,9 -15,6 30,9

Avsättningar 582,6 576,3 628,7 682,4 697,8

Skulder
Långfristiga skulder 631,6 783,3 1 143,3 1 528,3 1 658,3
Kortfristiga skulder 392,1 370,0 370,0 370,0 370,0
Summa skulder 1 023,7 1 153,3 1 513,3 1 898,3 2 028,3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

2 165,9 2 426,1 2 846,4 3 269,5 3 445,8
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Investeringsbudget / -plan 
 

Investering per sektor, tkr 

 
 

Investering per kategori, tkr 

 Budget Budget Plan Plan 
Skattefinansierat 2022:1 2023 2024 2025 
Fastigheter 235 770 222 823 214 520 150 730 
Övrigt, inkl exploatering gata 62 751 110 162 192 486 77 750 
Löpande 30 386 31 500 30 750 30 750 
Summa skattefinansierat 328 907 364 485 437 756 259 230 

      
Avgiftsfinansierat         
VA inkl exploatering 31 469 113 242 56 153 37 800 
Avfall 1 500 31 100 21 000 0 
Summa avgiftsfinansierat 32 969 144 342 77 153 37 800 

      
Nettoinvesteringar 361 876 508 827 514 909 297 030 

 

 

Sammanställningen är uppdelad på skattefi-
nansierad och avgiftsfinansierad verksamhet 
eftersom kostnaden för den avgiftsfinansierade 
delen inte ska belasta skattekollektivet utan 
bäras av de avgifter som tas ut. 

 
Uppdelning av investeringar 
Investeringarna presenteras per sektor och 
kategori. Kategorierna är: fastighetsrelaterade 
investeringar som avser investeringar i verk-
samhetslokaler som skolor, förskolor, grupp-
boenden med mera. Övriga investeringar som 
avser i huvudsak investeringar i infrastruktur 
samt löpande investeringar som avser inventa-
rier, maskiner och liknande. 
 
Investeringsprocessen 
Lokalstyrgruppen har i uppdrag att samman-
ställa verksamheternas behov av lokaler och ge 
förslag till prioriteringar. Dessa presenteras i 

förvaltningens samlade lokalresursplan, som är 
ett underlag till investeringsbudgeten.    

 

Stenungsunds kommun befinner sig sedan 
några år i en expansionsfas med stora på-
gående och planerade investeringar. För 2022 
är prognosen 361,9 mnkr. I budget för 2023 
och plan 2024-2025 finns investeringar på 
totalt 1 321 mnkr. I budget och plan ligger 
stora investeringar inom sektor utbildning, 
socialtjänst och samhällsbyggnad. Några av de 
större projekten är nytt resecentrum, ny- och 
om-/utbyggnad av fyra förskolor och tre 
grundskolor, nytt särskilt boende samt ny åter-
vinningscentral.  

 

 

 

 

Prognos Budget Plan Plan
Sektor 2022 2023 2024 2025
Utbildning 229 036 184 483 85 370 41 180
Socialtjänst 13 000 42 600 132 700 113 100
Samhällsbyggnad 80 853 247 594 267 739 113 650
Stödfunktioner, inkl fastighet 38 987 34 150 29 100 29 100
Nettoinvesteringar 361 876 508 827 514 909 297 030
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Specificering av investeringsprojekt 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Förskola
Hallerna norra förskola - nybyggnation 

Ödsmåls förskola - nybyggnation

Jörlanda förskola - om- och tillbyggnad

Kristinedal förskola - om- och tillbyggnad

Löpande

Summa 61 010 37 470 35 830

Grundskola
Jörlandaskolan - om- och tillbyggnad

Hallerna högstadium - nybyggnation

Stenungskolan - om- och tillbyggnad

Ucklumskolan - ombyggnad

Löpande

Summa 112 383 44 050 1 500

Gymnasium

Modul

Maskiner
Löpande

Summa 5 590 1 400 1 400

Kompetens och utveckling
Löpande

Summa 1 000 1 000 1 000

Kultur och Fritid
Belysning Nösnösvallen

Bryggdäck gästhamn och strandpromenad

Utegym 

Löpande

Summa 4 500 1 450 1 450

IFO/Funktionshinder

LSS-boende Söbacken 2

LSS-boende Jörlanda
Löpande 

Summa 9 000 17 500 9 100

Vård och omsorg
Särskilt omsorgsboende Hasselhöjden

Löpande

Summa 33 600 115 200 104 000

Samhällsbyggnad
Resecentrum

Trafikprojekt förskolor och skolor

Tillfartsväg Hallerna

Klimatanpassning centrum

Bussfil väg 160

Rondell Inre Ringleden/Industrivägen

GC-väg enligt plan

Planskild GC-överfart Solgårdsdalen

Rörbroar över Gärdesvägen

Påkörningsskydd till fordon
Utbyte belysning

Beläggning/Asfaltering av gator enligt plan

Digitalisering

Markköp för kommande exploatering

Summa 103 252 190 586 75 850

Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Avfall samt Vatten och Avlopp inkl. exploatering VA
Återvinningscentral inkl inpasseringssystem

Sammanbyggnad färskvattenledning

Uppdimensionering av vattenledning Jörlanda- Stora Höga

VA-sanering Källsby (enl. projektplan)

Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen

Uppgradering renovering VA-ledningar

Nya pumpstationer

Spillvattenledningar 

Underhåll renovering pumpstationer

Kapacitetsökning Strävliden ARV

VA sanering Nösnäs uppdatera ledningar

Munkeröd 1:12 kommunalt vatten och avlopp

Renovering av Ucklums ledningsnät

VA-sanering Härgusseröd (enl. projektplan)

VA-sanering  Grössbyn (enl. projektplan)

Löpande medel maskininvesteringar

Exploateringsområden VA

Summa 144 342 77 153 37 800

Stödfunktioner

Ombyggnation centralförrådet

Krisberedskapsförråd

Underhåll/renovering

Energi och säkerhet
Myndighetskrav

Behovsanpassningar

Investeringsreserv

Löpande

Summa 34 150 29 100 29 100

Totalt investeringar 508 827 514 909 297 030
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Personal 

Attraktiv arbetsgivare 
Kommunens arbetsgivarpolitiska program är 
ett övergripande styrdokument för strategiska 
arbetsgivarpolitiska frågor. Genom att arbeta 
med områdena ledarskap, medarbetarskap, 
kompetensförsörjning, lön, jämställdhet och 
mångfald samt hälsa och arbetsmiljö har pro-
grammet som syfte att skapa förutsättningar 
för att kommunen ska vara en attraktiv arbets-
givare som kan rekrytera, utveckla och behålla 
kompetenta medarbetare som är väl rustade att 
möta de krav på service som medborgarna 
ställer. 

Under 2023 fortsätter kommunen att ha ett 
starkt fokus på kompetensförsörjningsutma-
ningen. Utgångspunkten för verkställigheten är 
kommunens kompetensförsörjningsplan. Ett 
ytterligare stöd i detta arbete under 2023, är 
den kompetensgapanalys som arbetats fram 
och antagits av Kommunfullmäktige under 
2022. Verksamheterna har flera olika plane-
rade kompetensförsörjningsinsatser med stöd 
av externa medel från omställningsfonden, där 
personalenheten samordnar och följer upp.  

Korttidsbemanningen kommer att utvecklas 
ytterligare, bland annat genom digitaliserings-
lösningar av olika slag. En översyn pågår 
också kring hur korttidsbemanningsuppdraget 
ännu mer än idag, kan möta verksamheternas 
behov framåt.  

Kommunen kommer under 2023 fortsätta arbe-
tet med employer branding ihop med de andra 
GR kommunerna, i syfte att marknadsföra 
kommuner som goda arbetsgivare och stärka 
deras ställning på arbetsmarknaden i konkur-
rensen om arbetskraften. Kommunen kommer 
även fortsatt, tillsammans med de andra kom-
munerna inom GR, att arbeta med yrkesambas-
sadörer. 

Under 2023 förstärks arbetet med att utveckla 
och stärka medarbetarskapet. Ledarskapet för 
chefer förstärkts genom den nya utgångpunk-
ten att alla kommunens chefer över tid, skall gå 
utbildningen Utvecklande ledarskap (UL). 
Några nya e-tjänster inom personalområdet har 
tillkommit under 2022 där manuella blanketter 
samtidigt har tagits bort. Utvecklingen med e-
tjänster fortsätter under 2023. Syftet är att ef-

fektivisera administrationen och underlätta för 
chefer och medarbetare.  

Hälsa/ohälsa 
För att skapa goda arbetsförhållanden arbetar 
kommunens verksamheter aktivt utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv. Målsättningen med 
att sänka sjuktalen fortgår och har fortsatt 
mycket hög prioritering. Ytterligare utveckling 
av rehabiliteringsarbetet är också en viktig 
beståndsdel av arbetet med hälsa/ohälsa. Flera 
aktiviteter har genomförts och genomförs även 
under 2023, inom ramen för fokusarbetet med 
sänkta sjuktal i kommunen. Pulsenkäter testas i 
några arbetslag under 2023, bl.a. i syfte att 
pröva och utveckla metoder för närmare och 
mer kontinuerlig uppföljning av medarbetarnas 
situation och behov. Nya system inom arbets-
miljöområdet, Opus och Stella, planeras för 
införande vilket kommer att förbättra förutsätt-
ningarna för arbetsmiljöarbetet. Insatsen ”livs-
balans” påbörjas för att fånga upp medarbetare 
som ligger på gränsen till sjukskrivning på 
grund av stressrelaterade orsaker och via 
gruppinsatser genom företagshälsovården 
stärka dem, med målsättningen att undvika 
sjukskrivning.  

Lönebildning och centrala löneavtal 
Lönebildning är en naturlig del i budgetproces-
sen och är att se som ett styrmedel för verk-
samhetsutveckling. Centrala löneavtal påtalar 
vikten av koppling mellan prestation, lön och 
resultat. Kommunstyrelsen fastställer årliga 
löneökningsutrymmen i budgeten utifrån lo-
kala ekonomiska förutsättningar och de behov-
sanalyser som gjorts. Prioriteringen preciseras 
därefter i form av framför allt särskilda yrkes-
lönesatsningar.  

Som grund för analys av behov att prioritera 
olika grupper eller individer ligger jämförande 
statistik i GR-regionen, lönestrukturen i den 
egna kommunen samt lönekartläggningsverk-
tyget BAS, vilket används för att se om det 
finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor 
och män. I övrigt förs även dialog med chefer 
och fackliga företrädare om behov av priorite-
ringar. 
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Sektorsbeskrivningar 

Sektor utbildning 
Sektor utbildning är indelad i fem verksamhet-
er, förskola, grundskola, gymnasium, kompe-
tens och utveckling samt kultur och fritid.  
Därtill finns en stab som innefattar barn- och 
elevhälsa, enheten för flerspråkighet samt ad-
ministration och utveckling.  

Förskolan ansvarar för att erbjuda förskola 
samt annan pedagogisk verksamhet såsom 
öppen förskola, pedagogisk omsorg och om-
sorg på obekväm arbetstid. Grundskolan an-
svarar för förskoleklass, grundskola, fritidshem 
samt grundsärskola. Gymnasiet ansvarar för att 
erbjuda gymnasieutbildning på Nösnäsgymna-
siet alternativt via köpt plats på fristående 
gymnasieskola eller i en annan kommun. 
Verksamheten ansvarar också för gymnasie-

särskola. Kompetens och utveckling ansvarar 
för vuxenutbildning vilket omfattar utbildning 
på grundläggande och gymnasial nivå, särskild 
utbildning för vuxna, yrkesvux, yrkeshögskola 
samt uppdragsutbildning. Inom ramarna för 
kompetens och utveckling finns också arbets-
marknadsfrågor, integrationsarbete i form av 
flyktingmottagande, utbildning inom svenska 
för invandrare och samhällsorientering. Kultur 
och fritid ansvarar för kulturverksamhet riktat 
till barn och ungdomar såväl som till vuxna. 
Vidare ansvarar kultur och fritid för biblio-
teksverksamheten, för fritidsgårdarna samt för 
idrottsanläggningarna och hamnen. Inom ra-
men för kultur och fritid finns också kulturs-
kola och föreningsstöd. 
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Tilldelad ram 

Sektor utbildning       

Ramar Bokslut  Budget  Budget  

(Tkr) 2021 2022 2023 

Sektorövergripande 22 667 29 792 20 516 

Förskola 147 932 156 921 156 404 

Grundskola 308 089 310 420 305 264 

Gymnasium 114 207 123 444 123 695 

Särskola 24 911 25 571 25 528 

Kompetens & Utv. 33 683 34 474 33 675 

Stabstöd 54 970 61 937 61 263 

Kultur & Fritid 78 347 75 372 73 691 

Summa 784 806 817 931 800 036 

 
Sektor utbildning har för 2023 fått en utökad 
budget med 5 800 tkr samt effektiviseringar 
motsvarande 2 100 tkr. Utöver det har sektorn i 
budget 2023 tilldelats en effektivise-
ring/besparing motsvarande en procent av sek-
torns nettobudget. För sektor utbildnings del 
innebär det 8 045 tkr och hanteras sektorsöver-
gripande. Utöver ordinarie ram har sektorn 
tilldelats 1 325 tkr i tillfälliga satsningar. Den 
totala ramen för sektorn uppgår till 800 036 tkr 
2023. 

 

Den tilldelade ramen innebär att förskolan, 
grundskolan och gymnasiet får full kompensat-
ion för volymförändringar. Utöver volymför-
ändringar innebär den tilldelade ramen en 
nettominskning av ordinarie budgetram 
gentemot 2022 med 4 345 tkr. De tillfälliga 
satsningarna riktas till grundskolan och gym-
nasiet. 

 

Sektorövergripande: 

Den sektorövergripande verksamheten omfat-
tar sektorledning, skolskjutsar och vissa 
sektorgemensamma kostnader. För 2023 utö-
kas budgeten med 2 200 tkr för ökade skol-
skjutskostnader. Budgeten utökas även med 
700 tkr, syftet är att stärka sektor utbildning 
och skapa en balans mellan arbets- och ut-
vecklingsorganisation. Satsningen är en fort-
sättning på den extra satsning som gjordes 
2022. 

 

 

 

Förskola: 

Budgeten för förskolan förstärks med 800 tkr. 
Satsningen är en del av en flerårig satsning på 
tidiga insatser viket innebär ett språkutveck-
lande arbetssätt, lekresponsiv undervisning och 
möjliggör mindre barngrupper i verksamheten. 
Syftet med satsningen är att barnen ska vara 
väl rustade inför starten i grundskolan. Försko-
lan får full kompensation för volymförändring-
ar. Satsningen på mindre barngrupper innebär 
en ökad kvalitet i verksamheten.  

 

Grundskola: 

Grundskolan genomför en effektivisering om 
900 tkr vilket möjliggörs genom att verksam-
heten aktivt arbetar med skolval och optime-
ring av klasser. Den tilldelade budgetrramen 
innebär en nettominskning med 450 tkr jämfört 
med 2022. Verksamheten förväntas bedrivas 
med oförändrad kvalitet.  

 

Gymnasium: 

Budgeten för gymnasiet utökas med 2 800 tkr 
samtidigt som effektiviseringar genomförs 
motsvarande 1 100 tkr. Nettoförändringen 
innebär en ökning av tilldelad budgetram med 
1 700 tkr. 2 200 tkr satsas på introduktionspro-
grammen och gymnasiet förväntas skapa ut-
bildningsalternativ för ungdomar som är svåra 
att fånga upp med de utbildningar som erbjuds 
idag. Vidare satsas 600 tkr för att permanenta 
tjänsten som ungdomsstödjare vars syfte är att 
möta ungdomarna där de befinner sig. Gymna-
siet genomför effektiviseringar när det gäller 
lokalutnyttjande och förväntas sänka sina kost-
nader något genom att erbjuda undervisning i 
föreläsningsform där det är lämpligt. Verk-
samheten får full kompensation för volymför-
ändringar. Den tilldelade budgetramen innebär 
en ökad kvalitet i gymnasiets verksamhet. 

 

Särskola: 

Särskolans budget är oförändrad och verksam-
heten bedrivs med oförändrad kvalitet. 

 

Kompetens och utveckling: 

Kompetens och utvecklings budget är oföränd-
rad och verksamheten förväntas bedrivas med 
oförändrad kvalitet.  
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Stab stöd: 

Stab stöds budget minskas med 100 tkr. 
Minskningen är möjlig då Stenungsund samar-
betar med Ale kring uppföljning av barn som 
är placerade i familjehem. Den förändrade 
budgetramen innebär ingen kvalitetsförändring 
i verksamheten. 

 

Kultur och fritid: 

Budgeten för kultur och fritid utökas med 
1 500 tkr. 700 tkr avser att permanenta tjänsten 
som friluftssamordnare som fanns med i bud-
get 2022 som en tillfällig satsning. 800 tkr 
syftar till att stärka den tekniska kompetensen i 
verksamheten vilket är nödvändigt för att på ett 
bra sätt kunna sköta de anläggningar som verk-
samheten ansvarar för. Den ökade budgeten 
innebär en ökad kvalitet i verksamheten.  

 

Tillfälliga satsningar 2023 

I budget för 2023 finns två tillfälliga satsningar 
som riktas till sektor utbildning om samman-
lagt 1 325 tkr. 450 tkr riktas till grundskolan 
och avser ett pilotprojekt med en enhetschef i 
ett skolområde. Syftet med satsningen är att 
utröna huruvida en annan ansvarsfördelning i 
skolledningen, där rektor får ett mer renodlat 
uppdrag, är ett bra alternativ för framtiden. 
Satsningen är en fortsättning på den extra sats-
ning som gjordes under 2022. 875 tkr tillfaller 
gymnasiet och riktas till elever med låga me-
ritvärden och syftet är att fler ska fullfölja och 
avsluta sin utbildning. 

 

Utmaningar för 2023 

Sektor utbildning står inför flera utmaningar 
2023 och åren därefter.  

 

En utmaning är att nå högre måluppfyllelse i 
samtliga utbildningsverksamheter. Den flerå-
riga och långsiktiga satsningen på barn i för-
skoleålder skapar goda möjligheter att tackla 
denna utmaning på längre sikt men det krävs 
också mer omedelbara insatser riktat till de 
elever som redan finns i grundskola, gymna-
sium och vuxenutbildning. 

 

En annan utmaning är segregation där det är 
tydligt att boendesegregation skapar skol-
segregation. Utmaningen ligger i att skapa en 
likvärdig skola, vilket innebär att barn och 

elever ska ha likvärdiga förutsättningar till 
utbildning oavsett var de bor. Socioekono-
miska faktorer i uppväxten ska inte vara avgö-
rande för huruvida en individ kan bli en del av 
samhället som vuxen. 

 

Utanförskap och psykisk ohälsa är också ett 
område som påverkar sektorns verksamheter 
och innebär en utmaning. Både ungdomar och 
vuxna människor hindras från att vara en del 
av samhället beroende på psykisk ohälsa och 
det påverkar både deras möjligheter att full-
följa sin utbildning och deras möjligheter till 
anställning och självförsörjning. 

 

Sektor utbildning står inför flera stora föränd-
ringar i lokalbeståndet och lokalutnyttjandet 
under 2023 och åren därefter. Det är en utma-
ning att planera verksamheterna på ett sådant 
sätt att förändringarna kan genomföras utan att 
kvaliteten i verksamheten blir lidande. 

 

Det finns en obalans mellan arbets- och ut-
vecklingsorganisation som är en följd av att 
Stenungsund är en växande kommun, samti-
digt som omvärldens krav på vad verksamhet-
erna ska leverera ökar. Sektorns mottagarkapa-
citet måste ökas och organiseras på ett sådant 
sätt att utrymme finns för verksamheterna att 
växa och utvecklas. 
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Sektor socialtjänst 
I sektor socialtjänst ingår verksamhets-
områdena individ och familjeomsorg (IFO), 
funktionshinder (FH) samt Vård och omsorg 
(VO). 

Sektor socialtjänst arbetar med myndighetsut-
övning och verkställighet utifrån SoL, LSS, 
LVM, LVU och HSL. Verksamhetens uppgift  

 

 

är att ge stöd åt de kommuninvånare som be-
höver insatser av olika slag som exempelvis 
stöd i försörjning, stöd i hemmet som hem-
tjänst, behov av särskilda boendeformer, hem-
sjukvård, stöd i att komma från riskbruk eller 
missbruk, insatser till barn och unga som lever 
i utsatta situationer och miljöer, stöd till 
sysselsättning och stöd i vardagslivet till män-
niskor med olika funktionsnedsättningar. 
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Tilldelad ram 

Sektor socialtjänst       

Ramar Bokslut  Budget  Budget  

(Tkr) 2021 2022 2023 

Sektorövergripande 9 294 12 684 5 529 

IFO 108 935 117 379 116 576 

Funktionshinder 147 180 152 969 152 153 

Vård och omsorg  266 416 281 268 264 782 

Summa 531 825 564 300 539 040 

 

 

Sektor socialtjänst har fått ökad budget med 
5 450 tkr samt effektiviseringar motsvarande 
2 100 tkr. Utöver det har sektorn i budget 2023 
tilldelats en effektivisering/besparing motsva-
rande en procent av sektorns nettobudget. För 
sektor socialtjänsts del innebär det 5 529 tkr 
och hanteras sektorsövergripande. Sektorn har 
fått ökade statsbidrag om 10 600 tkr. Den to-
tala ramen för sektorn uppgår till 539 040 tkr 
2023. 

Den tilldelade ramen innebär att hemtjänst, 
daglig verksamhet och LSS kompenseras för 
volymförändringar. Utöver volymförändringar 
innebär den tilldelade ramen en nettominsk-
ning av ordinarie budgetram jämfört med 2022 
om 7 250 tkr. 

 

Sektorövergripande  

Den sektorövergripande verksamheten omfat-
tar sektorledning och vissa sektorgemensamma 
kostnader. Budgeten utökas med 1 200 tkr. 700 
tkr syftar till att skapa en balans mellan arbets- 
och utvecklingsorganisation och 500 tkr satsas 
med syfte att förbättra arbetet med doku-
mentation inom verksamheterna och på det 
viset öka patientsäkerheten.  

 

Individ och familjeomsorg: 

Individ- och familjeomsorgens budget utökas 
med 1 050 tkr. Utökningen avser förstärkning 
av arbetet med familjerätt och arbetet med våld 
i nära relationer. Verksamheten förväntas få 
minskade kostnader om 2 100 tkr avseende 
köpta platser. 

 

 

 

Funktionshinder: 

Funktionshinder får en ökad budget med 1 375 
tkr. 1 000 tkr syftar till att förstärka arbetet 
med boendestöd och 200 tkr ska användas för 
att höja habiliteringsersättningen med 10 kr per 
dag. 175 tkr kompenserar verksamheten för 
nytt nattavtal som trädde i kraft 1 april 2022.  

 

Vård och omsorg: 

Vård och omsorgs budget ökas med 2 000 tkr. 
Verksamheten ordinärt boende växer och 900 
tkr avser ett nytt hemtjänstdistrikt som ska 
startas. 600 tkr avser utökat uppdrag för hem-
sjukvården. Verksamheten kompenseras med 
325 tkr för det nya nattavtalet som trädde i 
kraft 1 april 2022. 

 

 

Utmaningar för 2023 

Stora delar av sektor Socialtjänst är en demo-
grafikänslig verksamhet. En stor utmaning 
ligger i att den arbetsföra gruppen av männi-
skor minskar samtidigt som gruppen äldre 
ökar. Det innebär mindre skatteintäkter samti-
digt som kostnaderna för vård och omsorg 
ökar. Det ökade trycket på att utföra alltmer 
sjukvård i hemmet kommer troligtvis bli mer 
kostnadsdrivande för kommunerna om inte 
någon ekonomisk fördelning mellan region och 
kommun görs. Behovet hos medborgare med 
behov av stöd kommer troligtvis att öka, en 
tendens som är synlig redan idag.  

 

Bemanningsutmaningen kvarstår som en av 
välfärdssamhällets största utmaningar. Elevun-
derlaget från gymnasiet är fortfarande lågt och 
det blir alltmer viktigt att planera för utbild-
ning i egen regi med de personer som redan 
finns i verksamheterna.  

 

Arbetet med att minska köpt vård behöver 
fortsätta, utmaningarna består i att kunna er-
bjuda vård i egen regi. Behovet av fler om-
sorgsplatser inom äldreomsorg, funktionshin-
der och psykiatri kommer att öka. Det sker 
planering för att möta upp behovet, men det är 
resurskrävande verksamheter och boendestruk-
turen går inte i takt med behovet. 
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Sektor samhällsbyggnad 
 

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kommu-
nens samhällsplanering och hanterar ett brett 
spann av frågor såsom översiktsplanering, 
plan-, trafik- och bygglovsverksamhet, miljö 
och hälsoskydd, kart- och mätproduktion, 
mark- och exploatering, gatu- och väghållning, 
vatten- och avloppsfrågor, avfallshantering, 
färdtjänst, energi- och klimatrådgivning samt 
bostadsanpassning. 
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Tilldelad ram 
Sektor samhällsbyggnad        

  Bokslut  Budget  Budget  

(Tkr) 2021 2022 2023 

Samhällsbyggnad 75 856 73 985 66 374 

        

Summa 75 856 73 985 66 374 

 
 
Sektor samhällsbyggnad har inför 2023 fått en 
utökad ram med 6 800 tkr samt effektivise-
ringar om motsvarande 3 900 tkr. Utöver ordi-
narie ram har sektorn tilldelats 600 tkr i extra 
satsningar vilket innebär att den totala ramen 
för 2023 uppgår till 66 374 tkr. Tillfälliga sats-
ningar för 2022 på 6 400 tkr försvinner från 
budgeten. 

Den utökade ramen för 2023 är avsedd att för-
bättra sektorns förmåga att hantera uppdraget 
att bidra till att nå Vision 2035 och öka takten i 
samhällsbyggnadsprocessen. Med den utökade 
ramen kan förstärkningar ske inom styrning 
och ledning, projektorganisation, trafikplane-
ring och strategiska markfrågor. En satsning 
kommer också att göras på tidiga skeden i 
exploaterings- och investeringsprojekt samt för 
att bättre möta behovet inom tillsynsverksam-
heten för miljö- och hälsoskydd och bygglov 
liksom naturvårdsinsatser genom 8+ fjordar.  

Sektorn har i budget 2023 tilldelats en effekti-
visering/besparing motsvarande en procent av 
sektorns nettobudget. För sektor samhälls-
byggnad innebär det 684 tkr och hanteras sek-
torsövergripande. Utöver det finns det i budget 
2023 också effektiviseringar om totalt 3 900 
tkr. I den summan ingår en permanent utfas-
ning av bidraget till snöröjning av enskilda 
vägar från och med vintern 2023/24. Andra 
effektiviseringar är energibesparing till följd av 
att armaturer för gatubelysning byts ut mot 
LED och en minskad ambitionsnivå vad gäller 
utredningar inom samhällsbyggnadsprocessen. 
Det finns också en tillfällig neddragning av 
anslaget för gatuunderhåll under 2023 till följd 
av en ökad aktivitet inom området under 2022.  

 

Tillfälliga satsningar 2023 

Under 2023 tillförs 600 tkr till sektorn i form 
av en tillfällig satsning som kommer finansiera 
utredningskostnader för en eventuell ny fast 
förbindelse mellan Orust och fastlandet samt 
förrättningskostnader för Getskärs badplats.  

 

Utmaningar för 2023 

Stenungsunds kommun har en vision att 2035 
vara 35 000 invånare vilket ställer krav på en 
hög framdrift för detaljplaner och infrastruk-
turprojekt. Kommunen är mitt i planeringsske-
det för stora utvecklingsprojekt kopplat till 
centrumutveckling där detaljplaner pågår för 
CW Borgs väg och för gamla resecentrum. 
Detaljplanen för nytt resecentrum är antagen 
men överklagad. 

I Stenungsunds tätort pågår även detaljplaner 
för bostäder vid Kristinedals grusplan, Kyr-
kenorum 6:1 i Hallerna samt Bergsvägen, och 
för näringsverksamheter vid Västergårds allé 
och gamla SIF-planen. Det pågår också arbete 
i tidigt skede för kommande exploateringar i 
Hallernaområdet.  

 

I Spekeröd pågår detaljplanearbete som syftar 
till att skapa förutsättningar för byggnation av 
bostäder, verksamheter, närservice, kontor och 
småindustri i enlighet med Program för Spe-
keröds by. Detaljplanearbete pågår också för 
ett nytt handelsområde vid motorvägsmotet 
samt för bostäder och förskola i Ödsmål.  

 

Planeringen för framtida utveckling ställer 
stora krav på att infrastrukturen fungerar vilket 
är ett stort fokusområde när det gäller 
Stenungsunds kommuns tillväxt. Kommunen 
har också utmaningar kopplat till klimatföränd-
ringar med stigande havsnivåer och ökad ne-
derbörd som sätter press på den bebyggda mil-
jön. Det befintliga gatunätet är i behov av fort-
satt underhåll och upprustning.   

 

Sektor samhällsbyggnad är aktiva i processer 
som syftar till en förbättrad statlig transportin-
frastruktur till, från och genom Stenungsunds 
kommun. Sektorn deltar tillsammans med 
grannkommunerna i Kungälv, Uddevalla, 
Tjörn och Orust i samarbetsforumet KUSTO, 
vars prioriteringar är att få till stånd förbättrad 
kapacitet på Södra Bohusbanan, länsväg 160 
samt ny fast broförbindelse mellan Orust och 
fastlandet vid Kolhättan.  
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Avgiftsfinansierade verksamheter 
Med avgiftsfinansierade verksamheter avses 
Avfall samt Vatten och Avlopp. Dessa verk-
samheter bedrivs utifrån självkostnadsprinci-
pen och tilldelas ingen ram. Verksamheterna 
finansieras således uteslutande av avgifter 
beslutade av kommunfullmäktige. 

Avfall       

  Bokslut Budget  Budget 

(Tkr) 2021 2022 2023 

Intäkter 32 594 31 350 34 716 

Kostnader -31 940 -31 350 -34 716 

Netto 654 0 0 

      

Vatten och avlopp     

  Bokslut Budget  Budget 

(Tkr) 2021 2022 2023 

Intäkter 57 296 57 445 63 726 

Kostnader -56 843 -57 445 -63 726 

Netto 453 0 0 

 

Avfall: 
Under 2021 presenterade förvaltningen en 
långsiktig plan för taxans utveckling för att få 
en hållbar budget över tid. Avfallsverksamhet-
en kommer att höja taxan från årsskiftet 2023 
med 6%. Taxan ska täcka ökade kostnader i 
form av bland annat förbränningsskatt, höjda 
kostnader för utsläppsrätter och kommande 
avskrivningar till följd av planerade investe-
ringar med syfte att utveckla avfallsverksam-
heten i kommunen.  
 

Vatten och avlopp: 

VA-verksamheten inkl. de investeringar som 
planeras, bedöms framöver inte kunna finan-
sieras med oförändrade avgifter. Inför budgetå-
ret 2023 kommer en taxehöjning med 12 % 
ske.  
 
Inför 2022 presenterade förvaltningen ett för-
slag till flerårsbudget i taxan kopplade till drift 
och investeringsbudget med mål om att få en 
långsiktigt hållbar budget. Taxestrukturen fö-
reslås följa rekommendationer från Svenskt 
Vattens senaste taxeförslagsarbete.  

 

Utmaningar för 2023, avfall: 

Under 2023 kommer fokus på avfallsverksam-
heten fortsatt ligga på att följa upp att in-

samlingen av hushållsavfall sker i enlighet 
med avtal. Verksamheten kommer också ar-
beta vidare med hur insamlingen ska ske i 
kommunen i förhållande till den nya förord-
ningen gällande förpackningar och tidningar 
som förväntas komma i närtid. Vidare så 
kommer kundtjänsten för slam införlivas i 
verksamheten i samband med nytt entreprena-
davtal med början första januari 2023.  
 
2018 tog kommunfullmäktige beslut om loka-
lisering av en ny återvinningscentral (ÅVC) i 
industriområdet i Stora Höga. Förberedelsear-
bete har pågått sedan dess och under 2023 
förväntas fastighetsenheten slutföra projekte-
ring samt påbörja upphandling av byggnation. 
Kostnadsökning i form av ränte- och avskriv-
ningskostnader kommer sedan behöva betalas 
av avgiftskollektivet.  
 
Under 2022 ökade avfallsenheten sin samver-
kan med Medborgarservice med syfte att öka 
tillgängligheten för allmänheten. Under 2023 
fortsätter arbetet för att utveckla tillgänglighet-
en. Förhoppningen är att färre antal ärenden 
och arbetsuppgifter ska gå vidare till avfalls-
enhetens handläggare.  
 

Utmaningar för 2023, VA: 

VA-området har fortsatt stora utmaningar i 
form av ett föråldrat ledningsnät, stora utbygg-
nadsbehov i samband med expansion, sanering 
av omvandlingsområden och ökade myndig-
hetskrav på såväl dricksvatten- som spillvat-
tensidan.  

Arbetet kring nytt tillstånd för Strävlidens 
avloppsreningsverk fortskrider, dels för att nå 
upp till myndigheternas krav, dels för att 
kunna möta den tänkta exploateringstakten av 
nya områden i kommunen. 

Ekonomiska resurser kommer fortsatt att be-
höva satsas på både material och personal 
kopplat till underhålls- och förnyelsearbete för 
både dricksvatten- och spillvattennätet.  

Projektet för sammankopplingen av en dricks-
vattenledning mellan Stenungsund, Kungälv 
och Tjörn kommer att övergå till utbyggnads-
entreprenad. Entreprenaden kommer genomfö-
ras tillsammans med Kungälvs kommun då det 
ger stora samordningsvinster. 
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Sektor stödfunktioner 
 

Sektor stödfunktioner har till uppgift att under-
lätta för de övriga sektorerna att fokusera på 
sin verksamhet, ansvara för kommunövergri-
pande styrning samt ge stöd åt den politiska 
ledningen.  

 

 

 

 

Sektorn omfattar utöver en stab, funktionerna 
kommunikation, ekonomi, personal, service, 
administration och digitalisering. Sektorn an-
svarar även för fastighetsfrågor och lokalför-
sörjning av kommunens verksamheter. 
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Tilldelad ram 

Sektor stödfunktioner       

  Bokslut  Budget  Budget  

(Tkr) 2021 2022 2023 

Stabsfunktioner 83 215 95 254 91 517 

Fastighet* 10 120 4 052 0 

Servicefunktionen 94 614 98 502 97 164 

Summa 187 949 197 808 188 681 

* Fastighet ingår i ekonomifunktionen och har en intäktsfinansierad budget 

 

Sektor stödfunktioner har inför 2023 fått en 
utökad ram med 3 200 tkr. Utöver ordinarie 
ram har sektorn tilldelats 230 tkr i extra sats-
ningar vilket innebär att den totala ramen för 
2023 uppgår till 188 681 tkr. Sektorn har i 
budget 2023 tilldelats en effektivise-
ring/besparing motsvarande en procent av sek-
torns nettobudget. För sektor stödfunktioner 
innebär det 1 310 tkr och hanteras sektorsöver-
gripande.  

 

Stabsfunktionerna 

Stabsfunktionerna har inför 2023 fått en för-
stärkt ram på 2 000 tkr. Av den förstärkta ra-
men ska 1 400 tkr användas för att stärka 
funktionernas stöd till sektorerna. Det kommer  

bland annat ske genom förberedelser för till-
skapande av en ny organisation för informat-
ionssäkerhet och administrativ systemförvalt-
ning. Likaså kommer det personaladministra-
tiva stödet att kompletteras.  

Vidare ska sektorn satsa 300 tkr för att stärka 
kommunens brottsförebyggande arbete och 
100 tkr ska användas för att fortsätta imple-
menteringen av visselblåsardirektivet. Beman-
ningen inom den kommungemensamma över-
förmyndarverksamheten kommer utökas i syfte 
att minska handläggningstiderna. För 
Stenungsunds kommuns del innebär det en 
ökad ram om 200 tkr.  

 

Service  

Servicefunktionen får en utökad ram om 1 200 
tkr. Av den utökade ramen ska 800 tkr använ-
das till att ge bättre ekonomiska förutsättningar 
för parkverksamheten. Resterande 400 tkr ska 
användas för att kompensera lokalvården för 
ökade kostnader avseende förbrukningsmateri-
al.   

 

Tillfälliga satsningar 2023  

Under 2023 har sektor stödfunktioner fått till-
fälliga medel om 230 tkr för att minska kön 
inom budget- och skuldrådgivning.  

 

Utmaningar för 2023 

Stödfunktioner kommer fortsätta sitt arbete 
med att underlätta för sektorerna att fokusera 
på sin verksamhet. Det kommer ske genom att 
sektorn successivt lägger om till att bli mer 
görande och proaktiv. Särskilt fokus kommer 
att ligga på Medborgarservice, som under året 
ska överta fler uppgifter från de övriga sek-
torerna.  

Administrativ systemförvaltning och informat-
ionssäkerhet är utvecklingsområden för kom-
munen. Under 2023 fortsätter arbetet med att 
förbereda en centralisering av uppgifterna till 
sektor stödfunktioner.  

Behovet av stöd inom budget- och skuldråd-
givning är fortsatt högt. Sektorn kommer under 
2023 fortsätta sitt arbete med att minska kön 
till en mer hållbar nivå.  

Andra fokusområden under 2023 är att för-
bättra näringslivsklimatet, fortsatt arbete med 
krigsförberedelser samt digitalisering av kom-
munens verksamheter. Vidare är investerings-
trycket fortsatt stort i kommunen. Under 2023 
kommer sektorn att ha flera stora fastighetspro-
jekt i gång.   
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Ekonomiska styrprinciper 
 

Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är 
att klargöra ansvar och befogenheter samt er-
hålla en effektiv administrativ hantering och en 
god ekonomisk hushållning. God ekonomisk 
hushållning innebär att kommunens verks-
amhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer 
att även kommande generationer får en bra 
kommunal service samt att maximal nytta upp-
nås med minsta möjliga resursåtgång. 

 

Befogenheter och ansvar 
Strategisk plan beslutas av Kommunfullmäk-
tige (KF) i juni4 och avser nästkommande år 
samt två planår. Mål som finns i Strategisk 
plan är överordnade mål eller inriktningar 
tagna i andra dokument. Kommunstyrelsen 
(KS) ansvarar för att beslutade mål uppnås 
inom ramen för respektive verksamhets bud-
get. Ramen binds på den nivå som redovisas i 
Strategisk plan under rubriken ”Ramar”.  

Tilldelad ram utgör den yttersta gränsen för 
resursförbrukningen inom respektive verksam-
het och är överordnat mål och servicenivå.  

 

Utgångspunkten är att den budget som KF 
fastställt ska gälla hela året och endast i undan-
tag ändras. Ändringar får endast göras av KF. 
Ekonomichefen äger rätt att göra teknisk juste-
ring av ram mellan verksamheterna. Den tek-
niska justeringen gäller även investeringsan-
slag. Större verksamhetsförändringar kräver 
alltid politiska beslut. 

 

Hantering av årliga över- och underskott 
Huvudprincipen är att över- och underskott i 
den löpande driften inte förs med till nästa år. 
Undantag kan medges för driftprojekt som 
löper över flera år samt om synnerliga skäl 
föranleder en överföring. 

För påbörjade investeringsobjekt som fortsätter 
över årsskiftet är huvudregeln att investerings-
anslag som ej använts under budgetåret över-
förs till nästa år efter beslut i KF. En bedöm-
ning ska göras av sektorchef avseende belop-

 
4 Vid valår beslutas Strategiskt plan i KF även i 
november 

pets storlek. Avstämning ska ske med ekono-
michef.  

 

 
Förvaltningens rapportering 
Ekonomichef ansvarar för att en samlad upp-
följning av kommunen görs. Rapportering till 
KS görs per tertial, det vill säga i april, augusti 
samt december (årsredovisning). En förenklad 
uppföljning görs även per mars och oktober. 
Formell rapportering till utskott sker per april, 
augusti samt december. Dock åligger det sek-
torchef att löpande rapportera om ekonomin till 
utskotten och vid befarade underskott presen-
tera åtgärder för en budget i balans. Vid avvi-
kelse mot budget ska KS informeras. 

Kommunstyrelsen har ekonomiskt uppfölj-
ningsansvar för allt som inte är destinerat nå-
got annat utskott; kommunövergripande, 
kommunledning, finansverksamhet och ägar-
styrning av bolag. 

 

Utskottens rapportering  
Utskotten följer löpande upp verksamheterna 
för att säkerställa att de bedrivs inom givna 
ekonomiska ramar. I de fall där politiska beslut 
krävs för de åtgärder som förvaltningen pre-
senterar för att nå budget i balans, ska utskot-
ten lämna förslag på åtgärder till KS. 

 

Kommunstyrelsens rapportering 

KS rapporterar till KF:  

 Uppföljning och prognos jan-april 
 Delårsrapport jan-augusti 
 Årsredovisning, helår 

 
Vid dessa tillfällen följs även investeringar 
upp. Målen följs upp i delårsrapporten i augusti 
samt i årsredovisningen.  

 

Budgetansvar 
Budgetansvaret innebär en skyldighet för varje 
chef att planera och genomföra verksamheten 
inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. 
Detta gäller för såväl drift som investering. För 
att verksamheten ska kunna utföras så att re-
surstillgången ligger inom fastställd budget, 
krävs att budgetansvariga fortlöpande följer 
upp och analyserar budgetavvikelser. Respek-
tive chef ska omgående rapportera till överord-
nad chef om ett underskott befaras samt omgå-
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ende ta fram åtgärder för att nå balans vid årets 
slut.  

Kommundirektören ansvarar för att hela kom-
munens budget är i balans. Sektorchef ansvarar 
för att sektorn håller sig inom tilldelad budget. 
Verksamhetschef ansvarar för att verksamhet-
en håller sig inom tilldelad budget och enhets-
chef ansvarar för att enheten håller sig inom 
tilldelad budget.  

Om åtgärder kräver politiska beslut ska skri-
velse med förklaring till avvikelsen och förslag 
på åtgärder tillställas utskottet samtidigt som 
underskottet presenteras för utskottet. 

Om utskottets beredning resulterar i en be-
dömning att alla möjligheter för att eliminera 
ett prognostiserat underskott framstår som 
omöjliga att genomföra lyfts frågan till KS. I 
de fall KS förslag till åtgärder är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt, krävs beslut i 
KF.  
 

Investeringar 
En investering innebär anskaffande av inven-
tarier eller anläggningar som har en ekono-
misk livslängd på minst tre år och en total 
utgift på minst 50 tkr. 

KF beslutar om investeringsram per verksam-
het. Det ska även finnas en förteckning över 
vilka objekt som ingår men ingen specificerad 
ram per objekt. 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut tas i juni 
och innebär bland annat att igångsättning för 
budgetårets investeringar kan ske. I de fall som 
en investering överskrider projektbudgeten 
efter att upphandling genomförts krävs ett be-
slut av KS om utökad projektbudget under 
förutsättning att KS är enig. Detta gäller även 
omfördelning av budgetmedel mellan kommu-
nens olika verksamheter. I de fall KS inte är 
enig går ärendet vidare för beslut i KF. 
Löpande information om investeringar sker i 
allmänna utskottet. Ianspråktagande ur investe-
ringsreserv fattas av KS. 
 

Investeringar i planperioden 
De investeringar som ligger i plan (åren efter 
budgetåret) får ej ianspråktagas utan särskilt 
igångsättningsbeslut som beslutas av KS.  

 
Efterkalkyl 
Ansvarig chef/projektchef ansvarar för att ef-
terkalkyl upprättas för alla objekt där investe-
ringen överstiger 10 mnkr eller avvikelsen är 
av större karaktär eller ett väsentligt belopp.  

Efterkalkylen lämnas till ekonomifunktionen 
som rapporterar vidare till KS som avgör om 
den ska överlämnas till KF. 

Ansvarig chef/projektchef tillser att budgeterat 
anslag inte överskrids.  

 

Fastigheter och lokaler  
Fastighetsenheten inom ekonomifunktionen är 
kommunens lokalförsörjare som tillhandahåller 
och förvaltar lokaler på uppdrag av verksam-
heterna. All lokalanskaffning ska ske via eko-
nomifunktionen. Verksamheterna ansvarar för 
beställning av fastighetsinvestering och för att 
budgetera för hyra och lokalrelaterade kostna-
der. Verksamheten ansvarar även för att bud-
getera för inventarieinvesteringar i samband 
med fastighetsinvesteringar. Fastighetsenheten 
har ansvar för drift och underhåll av kommu-
nens fastigheter samt för projektledning av nya 
projekt, både drift och investeringar.  
 

Köp av varor och tjänster 
Alla inköp av varor och tjänster ska ske i en-
lighet med kommunens upphandlings- och 
inköpspolicy. 

 

Upplåning - Upplåning ska ske centralt. 

 
Leasing 
Utgångspunkten är att all utrustning som an-
vänds i kommunala verksamheter ska köpas 
och ägas av kommunen. Leasing av lös egen-
dom är oftast en sämre affär då kommunens 
kostnader för upplåning är lägre än de som 
erbjuds genom en finansieringslösning från en 
leverantör. Det kan förekomma tillfällen då en 
leasinglösning är ett mer fördelaktigt alternativ 
för kommunen. Om det är aktuellt ska detta 
beslutas av ekonomichef. Fordon anskaffas via 
”centraliserad fordonshantering”, ett samarbete 
mellan Kungälv, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund. 

 

Kommunala bolag 

Kommunens bolag styrs via de ägardirektiv 
som fullmäktige fastställt. 

Förändring av taxor och avgifter 

KF beslutar om taxor och avgifter och föränd-
ringar ska i möjligaste mån tas i samband med 
budgetbeslutet. 
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Befolkningsprognos 2021 – 2026 
 

 

 

Utfall Prognosår

Ålder 2021* 2022 2023 2024 2025 2026

0 293 292 290 290 294 305

1-5 1 596 1 595 1 611 1 588 1 612 1 640

ökn/minskn 41 -1 16 -23 24 28

6 339 354 317 365 331 357
7-9 1 066 1 063 1 076 1 029 1 058 1 048

10-12 1 071 1 068 1 048 1 095 1 093 1 119

ökn/minskn -12 8 -44 48 -6 42

13-15 1 125 1 126 1 136 1 099 1 097 1 091

ökn/minskn -13 1 10 -37 -2 -6

16-18 1 121 1 156 1 156 1 142 1 146 1 170

ökn/minskn 62 35 0 -14 4 25

19-64 15 407 15 564 15 562 15 694 15 895 16 308

65-74 2 698 2 693 2 638 2 643 2 653 2 687

75-79 1 285 1 299 1 354 1 344 1 322 1 269

80-84 837 907 936 980 1 035 1 100

85-89 484 483 519 547 573 589

ökn/minskn 33 -1 36 28 26 16

90-w 234 252 268 275 288 304

ökn/minskn 34 18 16 7 13 16

Summa 27 556 27 853 27 911 28 091 28 397 28 988

 * Utfall befolkning
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Fem år i sammandrag 
 
 

  Utfall Utfall Utfall Prognos Budget 
  2019 2020 2021 2022 2023 
        
Antal invånare  26 777 27 044 27 556 27 883 27 911 
Kommunal skattesats 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 
Verksamhetens intäkter (mnkr) 458 457 460 482 501 
Verksamhetens kostnader (mnkr) 1 877 1 870 1 974 2 078 2 219 
Avskrivningar (mnkr) 80 83 88 93 107 
Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 499 1 496 1 636 1 688 1 825 
 - i kronor per invånare 55 981 55 317 59 385 60 539 65 368 
Nettokostnadsandel (%) 95,7 91,6 95,1 92,6 99,6 
Nettoinvesteringar (mnkr) 224 165 207 362 509 
Tillgångar (mnkr) 1 952 2 113 2 166 2 426 2 846 
Låneskuld hela koncernen (mnkr) 1 092 1 096 960 1 170 1 569 
Varav:       
 - kommunen 549 588 483 692 1 052 
 - Stenungsundshem AB 449 421 398 398 445 
 - Stenungsund Energi+Fjärrvärmestiftelsen 67 62 57 57 57 
 - Soltak AB 23 23 21 20 15 
 - SBRF 4 2 1 3 - 
Låneskuld i kronor per invånare 40 781 40 527 34 838 41 961 56 196 
Eget Kapital (mnkr) 321 474 560 697 704 
Årets resultat (mnkr) 67,6 138,2 85,6 137,0 7,9 
Soliditet, inkl hela pensionsskulden (%), fullfond 16,5 22,4 25,8 28,7 24,7 
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BORGERLIG L-KD BUDGET 2023 
 
Stenungsund är på många sätt fantastiskt. I vår kommun finns stor potential och starka drivkrafter 
att ständigt förbättra. Stenungsund har möjligheter till en bra utbildning och ett rikt föreningsliv, ett 
starkt och unikt näringsliv med goda anställningsmöjligheter, närhet till naturen och havet och en 
bra välfärd för både unga och äldre. För att kommunen ska få en positiv utveckling inom samtliga 
nämnda områden krävs en konkret strategi, ett målinriktat arbete och en vilja och ett mod att 
prioritera. Liberalerna och Kristdemokraterna är kommunens borgerliga partier som är redo att ta 
ansvar för att prioritera kommunens kärnverksamhet, skolan och omsorgen, och hitta en balans 
mellan behov och resurser. Stenungsund behöver en borgerlig budget. 
 
En stor utmaning inför 2023 och några år framåt är kommunens nya ekonomiska villkor. Därför är 
mod och tydliga politiska prioriteringar avgörande för hur våra begränsade ekonomiska resurser ska 
räcka till. För L-KD framstår det som ansvarsfullt att Stenungsunds kommun i sin budget säkrar 
viktiga investeringar – till exempel i skolor och äldreboenden – genom en välbetänkt och klok 
hushållning med våra skatteintäkter och andra resurser. Det handlar om att uppnå en långsiktigt 
solid kommunal ekonomi. Det är viktigt med ordning och reda i kommunens ekonomi för att säkra 
välfärden för nuvarande och kommande Stenungsundsbor. Vårt förslag innebär en budget för 
trygghet och framtidstro under ekonomiskt utmanande år.  
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Prioriteringar 
Vi har valt att prioritera två områden där vi ser att vi behöver ta ett tydligt ansvar: svårigheten att 
rekrytera till kommunala omsorgsyrken, och skolelevers försämrade läs- och skrivförmåga.  

Vår ledande idé är att Stenungsunds kommun prioriterar välfärd med hög kvalitet i fokus. Vi vill 
uppnå det genom engagerad, kompetent och trygg personal och ändamålsenliga och moderna 
lokaler. Vi är positiva till alternativa driftsformer och andra ägare än kommunen och vi ska vara 
förberedda för att kunna välkomna dessa när det blir aktuellt.   

Vi är övertygade om att fler aktörer kommer behöva hjälpas åt för att klara välfärdsuppdraget. 
Framtidens välfärd behöver både alternativ och nya arbetssätt. Det är mot den bakgrunden vi vill 
att externa aktörer kan övervägas som alternativ när det kommer till både investeringar och drift av 
verksamheter som ligger längre fram i tiden.  

Omsorgsyrkena ska uppvärderas 
 2000 tkr i särskild lönesatsning för anställda som arbetar som undersköterskor i 

äldreomsorgen. Totalt ca 300 medarbetare ska få ett extra lönepåslag utöver 
lönerevisionen. 

Skolan ska köpa mer läroböcker, ge tidigt stöd och förtydliga förväntningarna. 
 2000 tkr i särskild satsning för läroböcker och flexibelt särskilt stöd. Vi vill också att arbetet 

med tidiga insatser förstärks med pedagogiskt utbildad personal som speciallärare. 
Samarbetet mellan vårdnadshavare och skolan ska förstärkas genom att införa 
förväntanskontrakt. 
 

Våra fokusområden 
Målet är att utveckla Stenungsund för att möta 35 000 kommuninvånares inte bara grundläggande 
behov, utan även möjliggöra att de kan förverkliga sig själva och sina drömmar. 

 Omsorg och skola 

 Hållbart samhälle 

 Långsiktigt solid ekonomi  
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Skola och omsorg 
Välfärdsinsatser inom skola och omsorg är insatser som betyder mycket för livskvalitet, frihet och 
trygghet. Därför är det viktigt att varje person kan luta sig mot samhället när stödet behövs. 

När vi är som svagast behöver stödet vara som starkast. 

 

Skola 
Att ge barn och unga de bästa förutsättningarna att få kunskap, bilda och utbilda sig är viktigt för 
oss. I förskolan läggs grunden till språket, som sedan är avgörande för hur man klarar sin utbildning 
och på sikt arbetslivet. Satsningen på små grupper i förskolan fortsätter och där språkutveckling är 
en viktig del. Mindre barngrupper är en förutsättning för att den nya pedagogiken inom förskolan, 
där leken är grunden för lärande ska kunna tillämpas. Här är ambitionen att barnen ska få bättre 
förutsättningar att bli språkligt och socialt förberedda när man börjar i skolan.  

För grundskolan innebär den här budgeten även förstärkning i att organisera genom det flexibla 
stödteamet. De som ska erbjuda skolor hjälp att utforma rätt stöd till elever som är i behov av det.  

Att bygga starka och hållbara samhällen förutsätter trygga människor med kunskap. Vi vill vända 
utvecklingen med sämre läs- och skrivförmåga genom tre åtgärder: mer tryckta läromedel, 
förtydliga förväntningarna och utöka med speciallärare för tidigt stöd. Nu vill vi också satsa vidare 
på högre undervisningskvalitet genom en särskild och uthållig satsning på läromedel i framför allt 
grundskolan. Egna läroböcker i högre grad, med målet att alla ska ha läroböcker i alla ämnen och en 
egen dator som tidigare.  

För gymnasiet ska vi dessutom satsa på att stärka introduktionsprogrammen för elever med 
speciella behov. Ungdomsstödjare fortsätter sitt samarbete med gymnasiet, 
ungdomsverksamheten och SSPF där denna ska vara en länk mellan skola och fritid, arbeta 
relationsskapande och coacha ungdomar till att slutföra sina utbildningar.  

Stenungsunds skolor ska ha en god arbetsmiljö för både elever, lärare och annan skolpersonal. Det 
är viktigt att varje elev får utvecklas till sin fulla potential och att förväntningarna är höga oavsett 
var i kommunen man bor eller var man kommer ifrån. De lokaler som fortfarande inte håller god 
arbetsmiljö och utformning som passar verksamheten ska åtgärdas under de kommande åren. 

Vi föreslår att skolan inför förväntanskontrakt mellan elever, vårdnadshavare och elever. Det ska 
vara tydligt vilka regler som gäller i skolan och vilka åtgärder som kan vidtas om man inte följer 
skolans ordningsregler.  

Föreningar ska uppmuntras och stöttas och barn och ungas fritid ska stå i centrum för de åtaganden 
kommunen tar på sig. Kommunens föreningar bidrar genom aktiv och meningsfylld sysselsättning 
för våra kommuninvånare och genom investeringar i anläggningar, planer och hallar kan fler ta del 
av aktiviteterna. Vi vill att kommunen tar fram en fritidspolitisk plan.  
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Omsorg 
Att du får hjälp när de egna krafterna inte räcker till ger värdefull trygghet. Vi har en allt äldre 
befolkning och allt fler som behöver hemtjänst, och därför skapas ett nytt hemtjänstdistrikt. För att 
säkra patiensäkerheten inom hemtjänsten och inom LSS stärker vi upp med en ny 
sjuksköterskeresurs. Förstärkningar i form av boendestödjare inom funktionshinder, 
socialsekreterare, för att arbeta med familjerätt och våld i nära relationer, och utvecklingsledare 
ryms också i vår budget. 

Valfriheten behövs för att möta människors olika behov och önskemål och kan också innebära 
specialkompetenser och specialinriktningar. Du ska ha rätt att välja och välja bort utförare. Tyvärr 
sticker kommunen ut gällande bristen på valfrihet, vi har ännu inte ett enda alternativ till den 
kommunala utföraren att erbjuda våra äldre inom äldreomsorgen. Det är vi ensamma om bland 
Göteborgsregionens 13 kommuner.  

Vi behöver kunna möta kraven från kommuninvånarna samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare 
för kompetent personal. Den stora utmaningen för framtiden är att behålla befintlig personal för att 
uppnå kontinuitet och stabilitet. Hemtjänsten behöver förutsättningar för att öka kontinuitetsmålet 
och lönerna behöver höjas. Därför gör vi en extra satsning på lönerna i vår budget. 

 

 

O M S O R G  O C H  S K O L A  
UTBILDNING 
800 tkr Tidiga insatser – mindre barngrupper 
1 000 tkr Organisera för särskilt stöd och 
anställa speciallärare 
450 tkr Skolintendent, pilotprojekt 
1 000 tkr förstärkning läromedel  
2 000 tkr Stärka gymnasiet extra med stöd för 
att nå högre måluppfyllnad 
600 tkr Ungdomsstödjare 
700 tkr Samordnare natur och friluftsfrågor 
800 tkr Teknisk kompetens Stenungsund 
Arena 
 
 

SOCIALTJÄNST 
900 tkr Nytt hemtjänstdistrikt 
600 tkr Utökat uppdrag hemsjukvården 
1 000 tkr Förstärkning boendestödet 
450 tkr Socialsekreterare familjerätten  
600 tkr Socialsekreterare, fokus: våld i nära 
relationer 
2 000 tkr särskild lönesatsning 
500 tkr nytt nattavtal 
700 tkr Stärka en robust, stabil och hållbar 
organisation 
500 tkr Ökad patientsäkerhet 
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Hållbart samhälle 
Hållbarhet handlar dels om att få ett samhälles samlade resurser att fungera, såväl var för sig som 
tillsammans. I planerinen av samhällsbyggnad behöver vi ta hänsyn till miljö- och 
klimatutmaningar. Utöver kommunens verksamheter finns ett aktivt civilsamhälle, föreningsliv 
och näringsliv som bidrar till samhället. Hållbarhet handlar om ekonomiska prioriteringar, om att 
våga ge viktiga lagstadgade verksamheter förtur framför verksamheter som inte hör 
kärnuppdraget till. Men det handlar också om sociala aspekter som att hela kommunen ska 
fungera och att de gemensamma resurserna fördelas till gagn för alla kommundelar. Vi vet att 
Stenungsunds kommun är bra men vi tror samtidigt att kommunen kan bättre inom områden 
som samhällsbyggnad. Fler drömmar om eget boende i Stenungsund måste bli verklighet. 

För att kunna möta upp den efterfrågan som finns på både bostäder, verksamhetsmark och tomter 
är det viktigt med korta ledtider och ingen onödig byråkrati. När vi inte får fram planer och projekt i 
tid blir till slut även de kommunala kärnverksamheterna lidande.  

Vi vill att personalförstärkningen på samhällsbyggnad resulterar i kortare ledtider i både planer och 
genomomförande.  Personalförstärkning är en del av den effektivare organisationen, men det är 
viktigt att även fortsätta jämföra oss med de bästa kommunerna för att lära mer om hur arbetssätt 
och metoder kan bidra till förbättrad framdrift i hela samhällsbyggnadsprocessen.  

Trafiksituationen med en överbelastad länsväg 160 innebär förutom farliga utfarter och tidvis långa 
köer, att Stenungsund inte kan utveckla Hallerna. Planering för nya vägar måste ske parallellt med 
program och detaljplanearbete för Hallerna.  

Det behövs alternativ och ett är en fast broförbindelse till Orust. En åtgärdsvalsstudie för den kan 
visa på nyttan och utgöra ett starkt argument när det kommer till regionens prioriteringar av 
infrastruktursatsningar. 

Att det är snyggt och trivsamt där människor är visar att ett område är omhändertaget och bidrar 
till tilliten och förtroendet för offentlig verksamhet och därför förstärker vi parkverksamheten. 
Parkverksamheten är en viktig del i utveckling av den gröna strukturen som utgör en viktig del för 
biologisk mångfald och ett hållbart samhälle.  

 

H Å L L B A R T  S A M H Ä L L E  
SAMHÄLLSBYGGNAD 
1 800 tkr Tillsynsplaner bygg och miljö 
800 tkr Projektorganisation 
800 tkr Detaljplaner 
700 tkr Strategiska markfrågor 
300 tkr Klimatanpassning 
800 tkr Trafikplanering 
800 tkr Infrastruktur tidiga skeden 
800 tkr Övergripande infrastruktur 
300 tkr Förrättningskostnader Getskärs badplats 
300 tkr ÅVS Orustbro 

STÖDFUNKTIONER 
100 tkr Implementering visselblåsardirektivet 
800 tkr parkverksamheten 

700 tkr Stärkt stöd till sektorerna i 
personalfrågor 
700 tkr Informations- och systemsäkerhet och 
systemadministration 
400 tkr Ökade kostnader förbrukningsmaterial 
230 tkr minska kön inom budget- och 
skuldrådgivning 
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200 tkr Förstärkning överförmyndar-
verksamheten  
300 tkr Förstärkt arbete gällande brott och 
trygghet 

POLITISK VERKSAMHET 
200 tkr utbildning nya politiker 
1 500 tkr ny politisk organisation

 

Långsiktigt solid ekonomi 
Vårt mål var ett resultat på 2%, men vi ser det över en flerårsperiod, vilket innebär ett mindre 
överskott under åren 2023 och 2024.  Soliditeten kommer under de kommande åren att minska.  

Våra finansiella mål ligger fast från tidigare år: 

 Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte 
överstiga 98 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder. 

 Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till 
minst 70 % sett över rullande sexårsperioder. 

 Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 

 Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

Vi strävar efter att Stenungsund har en nettokostnadsandel på 98% som riktmärke. Det innebär ett 
förändringstryck och en stabilitet som när det är inarbetat bidrar till det ständigt pågående arbetet 
med en effektiv organisation och ökad ekonomisk medvetenhet som en naturlig del av vardagen i 
alla förvaltningens enheter.  

 

Investeringar 
 

Större satsningar som pågår eller startas upp under 2023: 

Skattefinansierade investeringar – 364,5 mnkr 

 Norra Hallerna förskola påbörjas 

 Kristinedals förskola, ombyggnad 

 Jörlandaskolan, om- och tillbyggnad 

 Hallerna högstadium färdigställs 

 Hasselhöjdens särskilda boende påbörjas  

 Söbacken LSS, färdigställs 

 Resecentrum, ev uppstart 

 Strategiska markköp 
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Taxefinansierade investeringar – 144,3 mnkr 

 Färskvattenledning 

 VA-anläggningar, flera projekt mm 

 Återvinningscentral 

 Utbyggnad Strävliden avloppsreningsverk 

 

 

Utredningsuppdrag, bakgrund 
Våra utredningsuppdrag syftar till att förbättra kommunens resultat mot målen i Agenda 2030.  

 

Mål 3 handlar om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsan har 
en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett 
självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling.  

Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till avgiftsfri och likvärdig utbildning av god kvalitet genom 
livet. 

Mål 16 handlar om Fredliga samhällen och frihet från våld. Det utgör både ett mål och ett medel för 
hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god 
samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha 
lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över 
beslutsfattande. 
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L-KD:s förslag till utredningsuppdrag 2023 

Öka kontinuiteten för vård- och omsorgsinsatser inom 
hemtjänsten. 
Det här är ett mål där det inte råder någon som helst politisk oenighet 
men där vi har haft svårt att lyckas. Undersök nya arbetssätt och 
jämför med de kommuner som är skickligast här på hur vi kan nå 
målet att sänka antalet anställda en omsorgstagare kommer i kontakt 
med.  

Sektor socialtjänst 
 

Utred skyndsamt ett nytt särskilt boende  med icke-
kommunal drift  
Vi behöver bättre framförhållning och fler alternativ för att inte sakna 
platser när Stenungsunds befolkning ökar och åldras. För en 
nyetablering i Stenungsund kommer det vara avgörande att kraven i 
förfrågningsunderlagen är tydliga, relevanta för att främja kvalitet, 
uppföljningsbara och att de stimulerar kvalitetsutveckling.  

2021 var väntetiden från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende 123 dagar. Det är alldeles för 
lång tid för en person med omfattande vård- och omsorgsbehov. 
 

Sektor socialtjänst 
 

Uppdrag att förbättra skolresultaten med fokus på läs- och 
skrivförmåga.  
Sektor utbildnings egna analyser visar att det främst är bristande 
kunskaper här som hindrar elever att nå längre. Särskilt fokus ska vara  
på pojkars måluppfyllelse. Vi ser gärna en koppling till utvärderingen 
av vår satsning på läroböcker. Läsfrämjande åtgärder och 
förbättringar av skolbiblioteken ska ingå i utredningen.  

Sektor utbildning 
 

Uppdrag motverka skolsegregation.  
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur grundskolorna i centrum, 
Kopperskolan och Kristinedalskolan, kan organiseras och utvecklas för 
att på bästa sätt främja attraktivitet och motverka skolsegregation. 
Skolorna ska också hålla höga kvalitetskrav och vara anpassade för 
dagens pedagogik med arbetsrum för lärare och grupprum för 
undervisning i mindre grupper.  

Sektor utbildning 
 

Uppdrag stärka trygghet genom ökad samverkan. 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur samverkan mellan 
kommunen, polisen och andra aktörer som bostadsbolag, föreningar 
kan utvecklas vidare. I uppdraget kan nuvarande SSPF, ”Hasselbacken 
i utveckling” och ”måndagsmöten” vara en startpunkt. 
 

Hela förvaltningen 
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Driftramar L-KD 

 

Driftramar 2023 höst

Budget Budget 
Politiska 

satsningar Budget

tkr 2022 2023 2023

Politisk verksamhet -11 028 -12 451 -12 451
varav revisionen -1 109 -1 245 -1 245
Politikens ofördelade -3 000 3 000 0
Kommunövergripande -44 654 -141 742 -1 700 -143 442
varav KS oförutsedda -5 400 -1 000 300 -700

Räddningstjänst -25 044 -41 019 -41 019

Sektor utbildning -817 931 -800 661 -801 661
Övergripande utbildning -29 792 -21 216 -21 216
Förskola -156 921 -156 404 -156 404
Grundskola -310 420 -305 264 -2 000 -307 264
Gymnasieverksamheten -123 444 -122 820 200 -122 620
Särskolan -25 571 -25 528 -25 528
Staben -61 937 -61 263 -61 263
Kompetens och utveckling -34 474 -34 475 800 -33 675
Kultur/Fritid -75 372 -73 691 -73 691

Sektor socialtjänst -564 300 -538 840 -538 840
Övergripande socialtjänst -12 684 -5 529 -5 529
Individ- och familjeomsorg -117 379 -116 576 -116 576
Funktionshinder -152 969 -151 953 -151 953
Vård och omsorg -281 268 -264 782 -264 782

Sektor samhällsbyggnad -73 985 -66 074 -66 374
Samhällsbyggnad -73 985 -66 074 -300 -66 374
Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0
VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0

Sektor stödfunktioner -197 808 -188 681 -188 681
Stödfunktioner -99 306 -91 517 -91 517
Servicefunktionen -98 502 -97 164 -97 164

Kalkylerad kapitalkostnad 112 546 128 911 128 911
Avskrivningar -97 912 -106 938 -106 938

Nettokostnad -1 720 116 -1 770 495 -1 770 495

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten 1 741 168 1 778 028 1 778 028

Årets resultat 21 052 7 533 0 7 533

0,4% 0,4%
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Budget 2023 från Sverigedemokraterna i Stenungsund 
 
Sverigedemokraterna vill att Stenungsund ska vara en trygg kommun för alla dess invånare och för 
dess företagare. God service för alla invånare är också ett mål.  
 
Satsningar  

- Vi satsar på förhöjda ersättningar för habilitering på 10:-/dag då dessa har varit eftersatta i 
många år. Därmed blir ersättningen 50:-/dag. Vi avsätter 200 000 kronor för detta ändamål.   
 

- Vi satsar 300 000 kronor för att tidigarelägga arbetet med förstärkt brottsförebyggande 
arbete då vi ser en ökning av brotten i Stenungsund vilket då ska påbörjas efter årsskiftet 
2022/23.  
 

- Vi satsar 500 000 kronor för att öka förutsättningarna för bra mat i våra skolor då det 
inkommit signaler om att önskan vore svensk husmanskost i skolorna och många barn äter 
inte då det bara serveras vegetarisk mat vissa dagar. 

 
- Resterande 2 000 000 kronor önskar vi placera i Kommunstyrelsens oförutsedda 

 
Vi landar därmed på ett budgeterat resultat i denna budget på 0,4%. 
 
 
Uppdrag till förvaltningen 
Sverigedemokraterna ger i uppdrag till förvaltningen att utreda ytterligare effektiviseringar inom 
sektorerna för att möta det ekonomiska läget i kommunen.  
 
 
 
SVERIGEDEMOKRATERNA I STENUNGSUND  
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Driftramar 2023 SD
Budget Budget Satsningar Budget Plan Plan

tkr 2022 2023 2023 2024 2025

Politisk verksamhet -11 028 -12 451 -12 451
varav revisionen -1 109 -1 245 -1 245
Politikens ofördelade -3 000 3 000 0
Kommunövergripande -44 654 -141 742 -2 000 -143 742
varav KS oförutsedda -5 400 -1 000 -2 000 -3 000

Räddningstjänst -25 044 -41 019 -41 019

Sektor utbildning -817 931 -800 661 -800 661
Övergripande utbildning -29 792 -21 216 -21 216
Förskola -156 921 -156 404 -156 404
Grundskola -310 420 -305 264 -305 264
Gymnasieverksamheten -123 444 -122 820 -122 820
Särskolan -25 571 -25 528 -25 528
Staben -61 937 -61 263 -61 263
Kompetens och utveckling -34 474 -34 475 -34 475
Kultur/Fritid -75 372 -73 691 -73 691

Sektor socialtjänst -564 300 -538 840 -539 040
Övergripande socialtjänst -12 684 -5 529 -5 529
Individ- och familjeomsorg -117 379 -116 576 -116 576
Funktionshinder -152 969 -151 953 -200 -152 153
Vård och omsorg -281 268 -264 782 -264 782

Sektor samhällsbyggnad -73 985 -66 074 -66 074
Samhällsbyggnad -73 985 -66 074 -66 074
Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0
VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0

Sektor stödfunktioner -197 808 -188 681 -189 481
Stödfunktioner -99 306 -91 517 -300 -91 817
Servicefunktionen -98 502 -97 164 -500 -97 664

Kalkylerad kapitalkostnad 112 546 128 911 128 911 150 472 161 454
Avskrivningar -97 912 -106 938 -106 938 -122 051 -130 146

Nettokostnad -1 720 116 -1 770 495 -1 770 495 -1 850 912 -1 915 264

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten 1 741 168 1 778 028 1 778 028 1 834 948 1 945 749

Årets resultat 21 052 7 533 0 7 533 -15 964 30 485
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Driftramar 2023 ST
Budget Budget Satsningar Budget Plan Plan

tkr 2022 2023 2023 2024 2025

Politisk verksamhet -11 028 -12 451 -12 451
varav revisionen -1 109 -1 245 -1 245
Politikens ofördelade -3 000 3 000 0
Kommunövergripande -44 654 -141 742 -141 742
varav KS oförutsedda -5 400 -1 000 -1 000

Räddningstjänst -25 044 -41 019 -41 019

Sektor utbildning -817 931 -800 661 -804 611
Övergripande utbildning -29 792 -21 216 1 150 -20 066
Förskola -156 921 -156 404 -1 600 -158 004
Grundskola -310 420 -305 264 -2 800 -308 064
Gymnasieverksamheten -123 444 -122 820 -1 750 -124 570
Särskolan -25 571 -25 528 -25 528
Staben -61 937 -61 263 -61 263
Kompetens och utveckling -34 474 -34 475 -34 475
Kultur/Fritid -75 372 -73 691 1 050 -72 641

Sektor socialtjänst -564 300 -538 840 -539 390
Övergripande socialtjänst -12 684 -5 529 450 -5 079
Individ- och familjeomsorg -117 379 -116 576 -116 576
Funktionshinder -152 969 -151 953 -200 -152 153
Vård och omsorg -281 268 -264 782 -800 -265 582

Sektor samhällsbyggnad -73 985 -66 074 -67 624
Samhällsbyggnad -73 985 -66 074 -1 550 -67 624
Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0
VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0

Sektor stödfunktioner -197 808 -188 681 -186 331
Stödfunktioner -99 306 -91 517 2 350 -89 167
Servicefunktionen -98 502 -97 164 -97 164

Kalkylerad kapitalkostnad 112 546 128 911 128 911 150 472 161 454
Avskrivningar -97 912 -106 938 -106 938 -122 051 -130 146

Nettokostnad -1 720 116 -1 770 495 -1 771 195 -1 850 912 -1 915 264

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten 1 741 168 1 778 028 1 778 028 1 834 948 1 945 749

Årets resultat 21 052 7 533 -700 6 833 -15 964 30 485

0,4% 0,4% -0,8% 1,5%
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Stenungsund 28 december

Yrkande till Budget 2023
Efter ytterligare ett år präglat av coronapandemin, är lärarna och skolledarna luttrade. Oron
som präglade många av våra medlemmar under början av pandemin har minskat i takt med
att vaccineringen drog i gång, riskbedömningar giordes och vi fick tillgång till
skyddsutrustning till slut.

Vad som däremot skenade iväg var arbetsbelastningen, när sjuktalen/frånvaron sköt i höjden
blev det allt fårre kvar som fick ta hand om barnen och eleverna. Under höstterminen 2o2L
har tillsättningsgraden av vikarier sjunkit kraftigt, efter att ha varit på en tillfredsställande
nivå under våren. Det här har medfört att lärare har fått vikariera för sina kollegor i mycket
hög grad vilket fått titl följd arbetsbelastningen ökat och kvaliteten sjunkit då planeringar och
annin förberedelse för unden isningen tått ställas in. Händer det någon enstaka gång kan det
accepteras men inte när det mer eller mindre blir en del av vardagen.

r, I 7ö rcsp=:*6-"%-
De här Wå siffrorna är: till vänster, den genomsnittliga löneökningen som vi lärare fick i
november (r,B %) ochtilt höger inflationstakten i november (g,6 %).Efter den tuffa perioden
med Col,id-tg, vikariebrist och hög arbetsbelastning fick vi vår nya lön den z6ll efter en
fördrojd löneöversyn och kunde konstatera att vi fick en ordentlig reallönesänkning, en

oönskad smällkaramell månaden före jul vilket medförde mycket frustration och uppgivenhet
hos r,åra medlemmar. Efter en snabb omvärldsbevakning kan vi dystert konstatera att
Stenungsund hamnade i längst ner i botten bland kommunerna i vår region sett till
löneökningar för lärare 2o2r. Det kan inte vara gott nog för Stenungsund, vi måste kunna
bättre än så!

Lä ra rfö rb u n d et yrka r:

. Att det ska finnas en stabil grundbemanning på våra skolor och förskolor som täl
en riss frånvaro och som låter lärarna vara de lärare de vill och önskar vara. Som

möjliggör att det finns tid till planering och uppföljning så att de kan bedriva den

undenisning som tår våra barn och elever att växa upp till de världsmedborgare

som r'år rtsion talar om.
o Att det finns tiltgång till fasta vikarier på skolorna som kan reducera arbetsbördan

och stressen och därigenom öka lo-aliteten. Vidare behöver Bemanningsenheten
fortsätta att utvecklas för att täcka akuta behov av frånvaro.

r Att det ska löna sig att arbeta som lärare och skolledare i Stenungsunds kommun,
att löner och villkor bidrar tiI1 att både behålla och attrahera nya att komma hit.

':ffiivl*
Stefan \ilsson

Ordf,orande

lärarlorbundet Ste nungsund
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 Stenungsund 27 december 2021 

 

 
Göteborgsvägen 20 • 444 31 Stenungsund • Telefon 0303-732547 • stenungsund@lr.se 

  

LR Stenungsunds yrkanden till budgeten 2023 
 
Vision 
År 2023 är året då alla lärare och studie- och yrkesvägledare i Stenungsund kommun 
känner att deras arbetsmiljö är hälsosam och att det finns en god balans mellan 
arbete och fritid. Kompetensutvecklingen som personalen får håller hög kvalitet, är 
relevant och kopplad till respektive yrkesgrupp. Alla elever får den bästa 
utbildningen för att bli rustade inför framtiden. Stenungsund kommun har år 2023 
100% legitimerade lärare och behöriga studie- och yrkesvägledare med en god 
löneutveckling utifrån erfarenhet och kompetens. Stenungsund kommun ligger i 
framkant på att avlasta lärare och studie- och yrkesvägledare med kompletterande 
personal, så kärnuppdragets kvalitet kan garanteras och att arbetsmiljön förbättras.  
 
Nuläge 
Trotts goda intentioner från alla parter och att arbete med HÖK21 pågår, så präglas 
Stenungsunds kommun fortfarande av en personalomsättning som gör att många 
elever påverkas negativt av de många lärarbytena under sin skolgång. Andel 
obehöriga lärare i kommunen ökar, vilket riskerar att kvaliteten sänks, att 
måluppfyllelsen minskar och att arbetsbelastningen för de behöriga lärarna ökar.  . 
Den icke önskvärda lönestrukturen i Stenungsund kommun kvarstår, där erfarna 
lärare och studie- och yrkesvägledare med många anställningsår i kommunen tjänar 
mindre än många nyanställda. Den stressande arbetsmiljön och de många olika 
uppgifter som LR-s medlemmar förväntas göra kvarstår också som ett problem som 
måste åtgärdas snarast.     
 
Lärarnas riksförbund yrkar därför på 
- Att arbetsgivaren på allvar börjar se över vilka arbetsuppgifter som idag ligger på 
lärare och studie- och yrkesvägledare kan läggas på andra yrkesgrupper.  
-Att lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas löner fortsätter att uppvärderas. 
-Att de lönestruktursatsningar som påbörjats fortsätter och verkligen förstärks så att 
erfaren och kompetent personal ser en framtid i att stanna i Stenungsund kommun. 
-Att skolenheterna ska få full kompensation för volymökningar, inflation och den 
verkliga löneglidningen.  
-Att studie- och yrkesvägledarna blir fler så att alla elever i alla skolformer får 
vägledning utifrån de behov som finns. 
- Att den kompetensutvecklingsskuld som uppstått till följd av pandemin 
kompenseras 
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- Att Stenungssunds kommun säkerställer att betyg sätts och skrivs under av endast 
legitimerade lärare  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lärarnas Riksförbund i Stenungsund 
g.m. Magnus Dahlén - Ordförande 
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Visions yrkande inför 2023 
 
”Kommunens lönepolitik ska vara tydlig, konkurrenskraftig och leda till 
verksamhetsutveckling. Ledare och medarbetare ska uppleva att de har möjligheter att 
påverka sin lön. Lönepolitiken ska omsättas i konkreta lönekriterier. 
Lönesättande chef ska ha god kunskap om kommunens lönepolitik samt ha förmåga att 
kommunicera den till medarbetaren. Lönen ska kommuniceras till medarbetaren så att den 
förstås och upplevs som rättvis.” 
 
 
Vision Stenungsundsavdelningen gör, utan inbördes ordning, följande yrkanden 
inför 2023: 
 
Att löneökning utifrån kriterierna bestäms i kronor och inte i procent; detta för att det annars 
blir orättvist, att en med en högre lön kan hamna lågt enligt kriterierna och ändå få ett större 
lönepåslag, än någon med lägre ursprungslön som bedömts har gjort ett bättre jobb under året. 
 
Att medarbetare som tjänstgjort under många år kan premieras för deras lojalitet om hen 
kunnat visa på mycket bra resultat gällande engagemang, service och samarbete. Vi vill att 
chefer ska ha möjlighet att premiera medarbetare som tillför organisationen dessa faktorer och 
att dessa ses som positiva kulturbärare. Att medarbetare skall värderas utifrån deras 
ackumulerade kunskap; vilken bl.a. används för introduktion av nyanställda. Att 
lönekriterierna skrivs om så att denna grupp med sin ackumulerade kunskap kan premieras.  
 
Att man i kommunen ser över möjligheter till en ”horisontell karriär”. Det är inte för alla som 
ett steg vidare i karriären innebär en chefsroll. Det finns stort behov av specialister och 
projektledare etc. Uppdrag som borde kunna rendera en högre lön. Detta skulle inspirera 
medarbetare att stimuleras till vidare ansvarstagande i kommunen. Kompetensen stannar då i 
kommunen istället för att den löper risk att gå förlorad. Här borde det dessutom möjliggöra en 
besparing avseende konsulttjänster. 
  
Att vissa administratörers titel ses över utifrån att uppdragen i stor utsträckning varierar i 
svårighetsgrad, vilket kan betyda att vissa administratörer är felkodade. Kvalificerade 
uppgifter bör värderas högre än de gör idag då de i många fall är ovärderliga för arbetsgivaren 
och ofta bygger på lång erfarenhet inom kommunen. 
 
 
 

74



Att arbetsgivaren fortsätter att se över och uppdaterar titulaturen för olika vaktmästartjänster i 
kommunen, då kompetens och uppdrag kan skilja sig avsevärt. Hur skiljer sig uppdrag och 
lönebedömning för t ex driftstekniker, vaktmästare, skolvaktmästare, It-vaktmästare med 
flera? 
 
Att löneutrymmet för Visions medlemmar uppgår till minst 3.2%. Inflationstakten har ökat 
under 2021, och allt pekar på en fortsatt ökad inflation under 2022. Vi vill säkerställa att våra 
medlemmar inte råkar ut för en reallönesänkning. 
 
 
Stenungsund 2022-12-21 
 
 
 
Reagan Andersson 
Ordförande 
Vision Stenungsundsavdelningen  
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     Stenungsund 2021-12-20 

 

Kommunal vill att Stenungsunds kommun skapar möjligheter att vara en bättre arbetsgivare än vad 
lägsta möjliga nivå är enligt centrala avtal. Vi vill mer och vi vill bättre och hoppas få gensvar för 
detta! 

Att arbetsgivaren behöver tar ett handfast grepp om den pågående nedåttrenden med att försämra 
arbetsvillkoren i denna kommun som lett till att medarbetare väljer att antingen byta arbetsgivare 
eller rent av yrke helt och hållet. Välfärdsyrkena behöver omhändertas för en kommande framtid och 
för att Vision 2035 skall vara en rimlig önskan. Att hålla sig precis över ytan är inte tillräckligt. Vi vill 
att Stenungsunds kommun är en förebild och ligger i framkant i vårt närområde och i GR.  

Vi vill därför att arbetsgivaren genomför följande 

Att arbetsgivaren skjuter till ekonomiska medel utanför Kommunals pott för att rätta till de 
lönesättningar för de individer som felaktigt blivit lönesatta under åren. Med detta menar vi bland 
annat att personer med lång anställningstid och som halkat efter i löneutvecklingen. Vi har också sätt 
att medlemmar blivit lönesatta felaktigt och då är det en lång process utifrån jämställds arbetet att 
rätta till dessa. Att arbetsgivaren arbetar för att personal väljer att stanna som anställd för att säkra 
att kompetens och kunskap används på ett genomtänkt och inspirerande sätt. Personal som väljer att 
byta arbetsgivare är kostnadsineffektivt och helt enkelt olönsamt.  

 

Inom flera verksamheter i vår kommun finns arbetskläder att tillgå, men långt ifrån alla. Inom tex 
skolan så bedrivs det pedagogiska arbetet utomhus och inomhus i särskilt utsatt miljö. Vi vill därför 
att arbetsgivaren ser till att arbetskläder finns utifrån de behov som verksamheten kräver. Att 
arbetsgivaren då tar särskilt hänsyn till de arbetsmoment som skall hanteras utomhus och inomhus 
där privata kläder riskerar att bli förstörda. 

Att köpa in arbetsskor till alla Kommunals medlemmar under året och löpande. 

 

Att arbetsgivaren höjer friskvårdsbidraget så att vi får en större möjlighet till en hälsosam aktivitet 
som gagnar både arbetsliv och privatliv och därmed bidrar till samhällsnytta och medborgarnytta. 

Att alla Kommunals medlemmar får fri tillgång till Kommunens simhall för att främja allas hälsa. Det 
innebär även en möjlighet att kombinera detta med att simma med sina barn som även där medför 
en stor samhällstjänst med att fånga upp barnen då alla föräldrar inte har de ekonomiska 
möjligheterna att ha fysiska aktiviteter med sina barn eller barnbarn. Ohälsa är ett samhällsproblem i 
stort, här har arbetsgivaren en stor möjlighet att göra skillnad. 

Att arbetsgivaren arbetar för ett hållbart yrkesliv med hållbara och längre scheman med ökat 
inflytande för alla medarbetare.  

Att alla nyanställningar sker på heltid och planen för att uppnå heltid för befintligt anställda 
omarbetas tillsammans med fackliga företrädare.  
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Att Stenungsunds kommun sänker heltidsmåttet för personer som arbetar natt så att möjlighet att 
kombinera ett hälsosamt privatliv med ett hållbart yrkesliv och för att uppnå heltidstjänster i 
Kommunen och att nattens arbetspass återigen blir 10 timmar för att lyckas med detta arbete. 

Att arbetsgivaren utbildar alla ledamöter i skyddskommittéerna för att säkra kunskapen i alla 
samverkansnivåer. Och att alla skyddsombud och chefer genomgår en grundutbildning enligt sunt 
arbetsliv om 3 heldagar eller 6 halvdagar, för att sedan en gång om året vidareutbilda sig inom 
arbetsmiljöområdet. 

 

En nöjd personal medför nöjda kunder, brukare, elever, kommuninvånare och vårdtagare. 

Kommunal Stenungsund 

/Genom Petra Eklund, Facklig företrädare Kommunal 
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Yrkande om lönesatsning inför 2023 
 
Arbetsterapeut är ett bristyrke. Det gäller även på längre sikt då efterfrågan på 
den arbetsterapeutiska kompetensen förväntas öka ytterligare. Det beror bland 
annat på befolkningsökning och att en åldrande befolkning skapar ett ökat behov 
av rehabiliteringsinsatser. Att erbjuda bra ingångslöner och en god 
löneutveckling genom hela det yrkesverksamma livet är en förutsättning för 
att kunna säkerställa den framtida kompetensförsörjningen.  

Arbetsterapeuterna har ett komplext arbete med många kontaktytor, vilket gör att 
förlorad kompetens kan bli extra kännbart för arbetsgivaren. Arbetsterapeuter är 
nödvändiga för en fungerande vårdkedja och säkerställer patienters behov av 
rehabilitering och hälsofrämjande insatser. Arbetsterapeuter möjliggör för en 
äldre person att känna sig trygg, säker och självständig i det egna hemmet. Lönen 
ska spegla det ansvar som legitimerade arbetsterapeuter har.  

Det är viktigt att lön används som ett styrmedel för att uppnå önskat resultat och 
att medarbetaren får möjlighet till dialog om koppling mellan lönekriterier, 
prestation och vad medarbetaren kan göra för att få en förbättrad löneutveckling. 
Likväl är det viktigt att lönen avspeglar medarbetarens utbildning, 
kunskap och ansvar, såväl som arbetets svårighetsgrad och komplexitet. I 
dagsläget ser vi från Sveriges Arbetsterapeuter att lönesättningen inte 
uppfyller dessa krav.  

Huvudmännen står inför särskilt stora rekryteringsutmaningar. Därför blir det 
extra viktigt att arbetsgivarens ställningstagande grundas i en väl genomförd 
analys. Analysen måste kompletteras med både kort- och långsiktiga strategier för 
att nå önskvärda lönestrukturer och relationer, såväl inom som mellan grupper. 

I Stenungsunds kommun ser vi att nyanställda arbetsterapeuter har en högre lön 
som inte nödvändigtvis kan kopplas samman till kunskap och erfarenhet. Detta 
gör att de som arbetat i kommunen en längre tid och har lång erfarenhet har 
halkat efter lönemässigt. Det saknas en god löneutveckling för arbetsterapeuter 
anställda i Stenungsunds kommun. Befintlig lönespridning speglar inte heller 
arbetsuppgifter, ansvarsområden och erfarenhet. 

Sveriges Arbetsterapeuter yrkar: 

att arbetsgivaren genomför en struktursatsning för arbetsterapeuter i syfte att 
behålla kompetent personal samt öka lönespridningen. 
 

Helene Westerberg 

Lokalt ombud, Sveriges Arbetsterapeuter 
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Till Stenungsunds kommun 

Erica Bjärsved 
Olof Lundberg 
Linda-Maria Hermansson 
Maria Renfors 
 
 

Vårdförbundets yrkande inför budget 2023 
 

I Stenungsunds kommun finns det totalt ca 65 sjuksköterskor, distriktsköterskor och 
barnsjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård samt inom barn- och 
elevhälsan.  
 

Vårdförbundets medlemmar tillhör legitimerade professioner och har en unik 
yrkeskunskap som är nödvändig för en god och säker vård, dygnets alla timmar. 
 
Den kommunala sjukvården är kunskapsintensiv och bred då Vårdförbundets 
medlemmar utför mer och mer sjukvårdstekniskt avancerad vård. Det är inget krav 
men en stor fördel att som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård är 
vidareutbildad till distriktsköterska. Vid vaccination kan distriktsköterska själv ordinera 
vaccin, detta underlättar naturligtvis processen. Inskrivna patienter i kommunal hälso- 
och sjukvård har i tre omgångar fått sin vaccindos mot covid-19, också mot 
säsongsinfluensan. Som ni säkert förstår har pandemin gett sjuksköterskor en helt ny 
arbetsbelastning, förutom vaccination är det fortgående ett stort antal provtagningar, 
screeningar, smittspårningar och bedömningar kopplade till pandemin. Det kändes 
extra tråkigt att vi föregående lön fick ett så dåligt påslag som egentligen inte 
genererade någon löneförhöjning i och med inflationen. 
 
Inom elevhälsan är det ett krav med specialistutbildning, vilket också borde synas i 
lönestatistiken. Som distriktsköterska eller barnsjuksköterska har du utöver 3-årig 
sjuksköterskeutbildning läst ytterligare 1 - 1,25 år på högskola.   
 
Allt fler arbetsuppgifter läggs på sjuksköterskorna, både inom kommunal hälso- och 
sjukvård och skola. Samhället står inför nya utmaningar med mera 
vårdkrävande/sjukare patienter, medicinteknisk utrustning, nya IT-system som inte 
alltid är kompatibla med varandra och en mycket snabbare handläggning/hemtagning 
från sjukhusen och en psykisk ohälsa som ökar. Kommuner har idag en ökad 
samverkan med andra aktörer inom vården, både kring enskilda individer och i olika 
system.  
 
Legitimerade sjuksköterskor är skyldiga att fortbilda sig och hålla sig ajour med nya rön 
och behandlingsmetoder. Gruppen behöver också utöka den gemensamma 
kompetensen med specialist/funktionsutbildningar för att möta kraven framöver. I 
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nuläget får sjuksköterskor (i Stenungsunds kommun) som går utbildning eller kurser i 
stort sett genomföra den på sin fritid. Kommunen ger 1 dag / termin för 
kurs/utbildning på halvfart. Vi har kollegor som gått kurs i exempel sår och diabetes 
(som är mycket värdefull för verksamheten). De har då varit ensamma om att inte få 
utbilda sig på arbetstid, det är inte bra reklam för kommunen.  
 
Tack vare kommunal hälso- och sjukvård kan ung som gammal få möjligheten att dö i 
hemmet. Den palliativa vården är något vi vill uppmärksamma, och särskilt den sena 
fasen, vård i livets slut. Som sjuksköterskor upplever vi ofta etisk stress kring dessa 
patienter. Vi hade för några år sedan ett VILS-team (vård i livets slut-team) med 
duktiga undersköterskor som var hemma hos patienten och dess anhöriga, dygnet runt 
under den sista tiden. Det var (och är) naturligtvis också dagliga besök av sjuksköterska 
som har helhetsansvaret kring omvårdnaden, utför medicinska åtgärder såsom 
injektioner mot smärta och ångest och håller kontakt med vårdcentral och 
specialistsjukvård. VILS-teamet var något som Stenungsund var kända för. Det gav en 
enorm trygghet för patient och anhöriga (och sjuksköterskor). Idag ersätter hemtjänst 
VILS-teamet, men kunskapsnivån och erfarenhet av vård i livets slut är mycket 
varierande. Det finns heller ingen möjlighet till dygnet-runtvak. Inom hemtjänst är inte 
heller alla undersköterskor (Vårdförbundets företräder inte vård- och omsorgspersonal 
ex. undersköterska eller vårdbiträde, men det ger en enorm påverkan på vår 
arbetsmiljö och patientens trygghet i dessa och många andra fall). Palliativa ombud 
utbildas (under ledning av sjuksköterskor) i omgångar men de hinner bytas ut och det 
blir ingen kontinuitet. Kommunens invånare ska ha rätt till en trygg och under bästa 
förutsättningar fridfull död. Det pratas mycket i media om förlossningsvården, även vid 
dödsögonblicket borde alla ha rätt till att ha någon hos sig, när anhöriga inte kan, finns 
eller orkar. Det borde också finnas större möjlighet till avlastning för anhöriga. I 
nuläget beviljas längre besök och tillsynsbesök där emellan. Men vak kan sällan 
garanteras. Alternativet är korttidsvistelse, men många vill vara hemma och det borde 
vara en rättighet att få dö hemma. På korttidsenhet kan inte heller vak garanteras, och 
platserna få. 
 
Det pågår också förändringsarbete i en omställning till personcentrerad vård, det är 
positivt och något vi välkomnar. Men det kommer att kräva resurser för att genomföra 
detta om det inte ska tumma på vår arbetsmiljö.  
 
Vårdförbundet har nu valt att säga upp det centrala avtalet HÖK-19. Efter utvärdering 
har Vårdförbundet sett att avtalet rörande prioritering av erfarna och särskilt 
yrkesskickliga inte har givit resultat i den utsträckning som vi önskat. Vårdförbundet 
ser ett fortsatt behov av att hålla i prioriteringen av erfarna och särskilt yrkesskickliga 
för att skapa möjlighet till lönekarriär i yrket över tid och att öka lönespridningen.  
Stenungsunds kommun behöver därför ta med i sin budgetberedning att kommande 
avtal kommer att kräva en större satsning än tidigare år. Vi är glada att vara en 
prioriterad kategori i lönerna 2022, men tyvärr krävs det ytterligare åtgärder 
kommande löneår.  
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Vårdförbundet uppskattade att var fjärde medlem skulle omfattas av satsningen för 
särskilt yrkesskickliga i det nu uppsagda avtalet. Det skulle kunna generera 10 000 kr 
på tre år. Tyvärr var det inga sjuksköterskor i Stenungsunds kommun som kom upp i 
dessa nivåer, inte heller antalet som var uppskattat, något vi är övertygade om att det 
finns! 
 
Som det ser ut nu lönar det sig inte att vara anställd längre tid i kommunen. För att 
följa med löneutvecklingen är det bästa att byta arbetsgivare. Vi har ett stort problem 
med att erfarna sjuksköterskor ligger i nivå med nyanställda med kortare 
arbetslivserfarenhet. Där finns det en stor risk att förlora värdefull kompetens, något vi 
inte har råd med! 
 
Vill ni veta mer så träffar vi er gärna för att berätta mer om vårt arbete! 
 

VÅRDFÖRBUNDET  
Linda Rudén (Kommunal hälso- och sjukvård) 
Ann-Katrin Andersson (Kommunal hälso- och sjukvård) 
Lotta Tham-Fahlberg (Kommunal hälso- och sjukvård) 

Marie Mattsson (Barn- och elevhälsan) 
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Fysioterapeuterna 

Postadress Box 3196, 103 63 Stockholm 

Besöksadress Vasagatan 48 
Telefon 08-567 061 00 

E-post kansli@fysioterapeuterna.se 
Webbadress www.fysioterapeuterna.se 
Bankgiro 727-1877 

  
 

Fysioterapeuternas yrkande inför löneöversynen 2023 
Fysioterapeuter är nödvändiga för en fungerande vårdkedja och säkerställer patienters 
behov av rehabilitering och hälsofrämjande insatser. Vi är utbildade för att arbeta 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom t.ex. fysisk aktivitet och det är även 
naturligt för oss att prata omkring övriga levnadsvanor. 
Vi har under året arbetat i skarpt läge pga Covid-19 med patienter i ordinärt boende, 
särskilt boende, funktionshinder, socialpsykiatri samt på korttidsenheten. Vi kunde 
snabbt ställa om vår verksamhet och anpassa oss efter de rådande restriktionerna och 
ändrade behovet som uppkom i samhället och verksamheterna. Utöver vårt arbete kring 
patienter med Covid-19 har vi kunnat hålla hög nivå i våra insatser till övriga 
patientgrupper. Vi arbetar aktivt och möjliggör för våra patienter att kunna bo kvar i 
sina hem så länge som möjlig samt komma hem från sjukhuset så fort de blir 
utskrivningsklara och minska dagar på sjukhus. 
I enighet med kommunens mål om minskat sjukfrånvaro utbildar vi personal i ergonomi 
och förflyttningsteknik för att minska arbetsrelaterade skador hos vårdpersonalen, öka 
säkerhet vid förflyttningar med eller utan hjälpmedel samt ge vårdtagarna möjlighet till 
att bibehålla sina funktioner så länge som möjligt. 
Fallprevention och arbete för att öka vårdtagarnas självständighet kan spara pengar för 
kommunen i form av minskat vårdbehov och minskad hemtjänst och det är i linje med 
kommunens mål om att minska antalet fallskador (personer som vårdats på sjukhus) 
bland personer 80+ samt om att den upplevda tryggheten hos de äldre ska öka. 
 
Vi ser oss som en viktig och självklar del av hemsjukvården i Stenungssunds 
kommun. Fysioterapeuterna anser att det är en negativ signal som kommunen 
förmedlar till medarbetare och chefer att fysioterapeuterna återigen inte är en 
prioriterad grupp när resten av hemsjukvård är det. 
 
Med tanke på rådande läge yrkar Fysioterapeuterna på att sjukgymnaster och 
fysioterapeuter ska vara en prioriterad grupp i årets löneöversyn och att individers 
utökade ansvarstagande under Covid-19 uppmärksammas särskilt.  
  
Professionen är autonom, vilket innebär självständigt ansvar för diagnos, behandling 
och utvärdering samt för professionens utveckling. Fysioterapeuterna yrkar att 
lönekartläggningsverktyget BAS vilket används som grund för analys av behov att 
prioritera olika grupper eller individer ses över med tanke på det ovannämnda ansvaret.  
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Fysioterapeuter yrkar att arbetsgivaren tillsammans med fackförbunden tar fram tydliga 
lönekriterier. Vi menar att en central del i dialogen, mellan chef och anställd, om lön är 
lönekriterierna. Det är därför av stor vikt att lönekriterierna är ”nedbrutna” till 
verksamhetsnivå och så nära som möjligt behandlar den vardag och det arbete som den 
anställde har. 
 
Fysioterapeuterna yrkar att det ska finnas en särskild pott budgeterad för att korrigera 
löneglidningar och snedsitsar (personal med låg lön och lång erfarenhet). Snedsitsar 
skall behandlas utanför avtalet. Handlingsplaner för snedsitsar ska presenteras för 
Fysioterapeuterna. 
 
Fysioterapeuter är en viktig profession inom dagens och framtidens hälso-och sjukvård 
men det är ett bristyrke. Fysioterapeuterna yrkar prioritering av erfaren och kompetent 
personal som väljer att stanna i Stenungssunds kommun i enlighet med bilaga 5 HÖK 
20. Det ska vara möjligt att göra lönekarriär inom Stenungssunds kommun. Mångårig 
erfarenhet och anställning inom Stenungssunds kommun ska löna sig. 
 
För att Stenungssunds kommun ska kunna leva upp till satta mål om att rekrytera 
och behålla kompetent och erfaren personal anser Fysioterapeuterna att 
kompensation till löner ska avsättas inom budget.  
 
 
 
 
Liliya Melnykova Shafiee 
Fysioterapeuterna, Stenungsund 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

  
 
 
 
 
§ 297 Dnr: KS 2022/409 
 
Revidering av arvodesreglemente 2023-2026 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera bilaga 1, 1 § i Arvodesreglementet enligt vad som 
framkommer i skrivelsen från Socialdemokraterna och Moderaterna.   
 
 
Reservationer  
Linda-Maria Hermansson (C), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), Agneta Pettersson 
Bell (ST), Annika Åberg-Darell (V) och Jimmy Lövgren (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna och Moderaterna har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen, 
men förlag om ändringar av bilaga 1, 1 § i Arvodesreglemente 2023-2026. 
Förslaget innebär att ordförande i personal- och ekonomiutskottet, allmänna utskottet och 
välfärdsutskottet erhåller ett arvode motsvarande 32 procent av riksdagsmannaarvodet. Om 
det är kommunstyrelsens ordförande eller förste vice ordförande som innehar uppdraget utgår 
inget arvode. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Socialdemokraterna och Moderaterna 2022-10-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Socialdemokraternas 
och Moderaternas förslag. 
 
Göder Bergermo (L), Jimmy Lövgren (MP) och Agneta Pettersson Bell (ST) förslår att 
kommunstyrelsen avslår Socialdemokraternas och Moderaternas förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Socialdemokraternas och Moderaternas förslag. 
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Socialdemokraternas och Moderaternas förslag. 
Nej-röst för att avslå förslaget.  
 
Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster för att bifalla förslaget och 6 nej-röster för att avslå förslaget har 
kommunstyrelsen bifallit Socialdemokraternas och Moderaternas förslag. 
 
Följande röstade ja: Olof Lundberg (S), Maria Renfors (M), Melisa Nilsson (S), Jan Rudén 
(S), Alexandra Ward-Slotte (M), Wouter Fortgens (M), Ulla Johansson (SD), Ida Melin (S) 
och Helena Nävergårdh (M). 
 
Följande röstade nej: Linda-Maria Hermansson (C), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo 
(L), Agneta Pettersson Bell (ST), Annika Åberg-Darell (V) och Jimmy Lövgren (MP) 
 
Beslut skickas till 
Maria.holmgren@stenungsund.se 
Mia.skytt@stenungsund.se 
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REVIDERING ARVODESREGLEMENTET 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt 220608 om en ny politisk organisation för att åstadkomma 
en effektivare styrning av den kommunala verksamheten.   
Den politiska majoriteten avser att ytterligare tydliggöra KSO:s och utskottens roll 
innebärande att ordförandeskapet i utskotten inte nödvändigtvis helt knyts till 
Kommunstyrelsens presidium. Mot denna bakgrund föreslås en revidering av 
arvodesreglementet.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige beslutar att revidera bilaga 1, 1 § årsarvoden och begränsade 
årsarvoden enligt vad som framkommer i skrivelsen från Socialdemokraterna och 
Moderaterna.  
 
Förslag på ändringar av bilaga 1, 1 § årsarvoden och begränsade årsarvoden 
 
Bilaga 1 
1 § Årsarvoden och begränsade årsarvoden  
(Procentsatsen anger procent av riksdagsmannaarvodet 2022) 
 
Uppdrag Procent Arvode per 

månad 
Förutsättningar 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges ordförande 32 % 22 880 kr Erhåller inte ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf. 16 % 11 440 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf. 16 % 11 440 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för 
kommunfullmäktige. 

Beredningsledare 5 % 3 575 kr Erhåller sammanträdesersättningar eller 
förrättningsarvode för beredningen. 

Vice beredningsledare 2,5 % 1 788 kr Erhåller sammanträdesersättningar eller 
förrättningsarvode för beredningen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 100 % 71 500 kr Erhåller inte ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt. 
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Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 70 % 50 050 kr Erhåller inte ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt. 

Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande/oppositionsråd 

80 % 57 200 kr Erhåller inte ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt. 

Personal- och ekonomiutskottet 

Ordföranden i personal- och 
ekonomiutskottet är kommunalråd eller 
KS 1:e vice ordförande 

32 % 22 880 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i KS. 
Årsarvode utgår inte om uppdraget 
innehas av kommunalrådet eller KS 1:e 
vice ordförande.   

Vice ordförande i personal- och 
ekonomiutskottet är någon från 
oppositionen 

5 % 3 575 kr Om oppositionsrådet innehar uppdraget 
utgår ingen ersättning. 

Allmänna utskottet 

Ordföranden i allmänna utskottet är 
kommunalråd eller KS 1:e vice 
ordförande 

32 % 22 880 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar i 
KS. 
Årsarvode utgår inte om uppdraget 
innehas av kommunalrådet eller KS 1:e 
vice ordförande.   

Vice ordförande i allmänna utskottet är 
någon från oppositionen 

5 % 3 575 kr Om oppositionsrådet innehar uppdraget 
utgår ingen ersättning. 

Välfärdsutskottet 

Ordföranden i Välfärdsutskottet är 
kommunalråd eller KS 1:e vice 
ordförande 

32 % 22 880 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt. 
Årsarvode utgår inte om uppdraget 
innehas av kommunalrådet eller KS 1:e 
vice ordförande.   

Vice ordföranden i Välfärdsutskottet 
är någon från oppositionen 

5 % 3 575 kr Om oppositionsrådet innehar uppdraget 
utgår ingen ersättning. 

Uppdrag Procent Arvode per 
månad 

Förutsättningar 

Sociala myndighetsnämnden 
Ordförande i sociala myndighetsnämnden 25 % 17 875 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode för sociala 
myndighetsnämnden. 

Vice ordförande i sociala 
myndighetsnämnden 

12,5 % 8 938 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för sociala 
myndighetsnämnden. 

Tekniska myndighetsnämnden 
Ordförande i tekniska 
myndighetsnämnden 

20 % 14 300 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för tekniska 
myndighetsnämnden 

Vice ordförande i 
tekniska 
myndighetsnämnden 

10 % 7 150 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för tekniska 
myndighetsnämnden 

Revisionen 

87



3 

Ordförande i Revisionen 15 % 10 725 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Revisionen. 
Revisionsuppdrag i kommunala fonder 
och stiftelser ingår i uppdraget. 

Revisor 10 % 7 150 kr Erhåller inte 
sammanträdesersättningar eller 
förrättningsarvode för Revisionen. 
Revisionsuppdrag i kommunala 
fonder 
och stiftelser ingår i uppdraget 

Överförmyndarnämnden 

Ordförande 5 % 3 575 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode 

Vice ordförande 2,5 % 1 788 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode 

Valnämnd 

Ordförande Valnämnd (valår) 4 % 2 860 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnden 

Ordförande Valnämnd (EU-val) 2,4 % 1 716 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnden 

1:e vice ordf. Valnämnden (valår) 2 % 1 430 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnd 

2:e vice ordf. Valnämnden (valår) 2 % 1 430 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för valnämnden 

1:e vice ordf. Valnämnden (EU val) 1,2 % 858 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för valnämnden 

2:e vice ordf. Valnämnden (EU val) 1,2 % 858 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnden 

Ordförande Valnämnd (ej valår) 0,8 % 572 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnden 

Förtroendevalda utan årsarvode och 
övriga medverkande vid valförrättning 
och röstsammanräkning i samband 
med 
allmänna val 

  Beslutas av kommunstyrelsen 
efter förslag från Valnämnden 
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§ 314 Dnr: KS 2019/585 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente bland annat med 
anledning av ändrad politisk organisation 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för kommunstyrelsen. Reglementet 
börjar gälla 1 januari 2023. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglemente för kommunstyrelsen. I 
reglementet beskrivs kommunstyrelsens ansvar och arbetsuppgifter, kommunstyrelsens 
arbetsformer och kommunstyrelsens organisation.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-21 
Förslag till reglemente 
Reglemente med markerade ändringar 
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/585
2022-09-21

 
Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente bland annat med 
anledning av ändrad politisk organisation  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för kommunstyrelsen. Reglementet 
börjar gälla 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglemente för kommunstyrelsen. I 
reglementet beskrivs kommunstyrelsens ansvar och arbetsuppgifter, kommunstyrelsens 
arbetsformer och kommunstyrelsens organisation.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa reglementen för kommunstyrelsen 
och nämnderna. Syftet är att klargöra ansvarsfördelningen mellan de olika instanserna och 
reglera arbetsformer. Ett annat syfte är att formellt beskriva hur de respektive instansernas 
organisationer ska se ut, bland annat med avseende på ordförandens roll, presidiets 
utformning och eventuella utskotts uppgifter.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2021 att fastställa den politiska organisationen vad 
gäller kommunstyrelsen, utskotten och nämnderna. I juni 2022 antog kommunfullmäktige en 
uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen som närmare beskriver hur de 
respektive instanserna ska fungera och vara i förhållande till varandra. Av de två besluten 
framkommer att kommunstyrelsen från och med 2023 ska ha tre utskott. De tre utskotten ska 
heta välfärdsutskottet, allmänna utskottet och personal- och ekonomiutskottet. Utskotten ska 
likt innevarande mandatperiod ha i uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen och följa 
upp verksamheterna vad gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut 
fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det nya utskottet, personal- och 
ekonomiutskottet, ska bereda budget, arbeta med kommunens inriktningsmål samt bereda 
lokalresursplaneringen. Utskottet ska ha hand om förvaltningsövergripande 
organisationsfrågor, ekonomi, finansiering och borgensfrågor samt personal- och lönepolitik. 
Vidare framgår att när personal- och ekonomiutskottet arbetar med budget ska en person från 
de partier som är representerade i kommunstyrelsen, men inte själva utskottet, adjungeras in. 
De som är adjungerade ska likt ersättare ha rätt att delta i överläggningar men inte i beslut. 
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Vid sidan om den reviderade politiska organisationen beslutade kommunstyrelsen i september 
2022 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderat reglemente enligt 
följande: 

• Delegation om antagande ges till kommunstyrelsen för att besluta om antagande av 
detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt behålls. 

• Delegation för avtal kopplade till genomförande av detaljplan ges till 
kommunstyrelsen för att besluta om avtal som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 

 
Förvaltningen har tagit fram ett reviderat reglemente utifrån ovanstående. Förvaltningen har 
även aktualitetsprövat reglementet i sin helhet och föreslår utifrån denna prövning vissa 
korrigeringar av reglementet.  
 
Ändringar i reglementet 
Förvaltningen föreslår följande förändringar av reglementet: 
 
Paragraf 8 kompletteras med en skrivelse om att kommunstyrelsen är väghållningsmyndighet. 
Denna skrivelse fanns tidigare i paragraf 9. 
 
Paragraf 9 korrigeras på ett sådant sätt at kommunstyrelsens ansvar för att vara civilförsvars-, 
beredskaps-, kristidsnämnd tas bort. De förordningar i vilka dessa förekommer har upphävts. 
 
Paragraf 15 kompletteras med en ventil som möjliggör för kommunstyrelsens och utskottens 
sammanträden att planeras på annat sätt. Dessutom ändras begreppet fastställas till planeras. 
Det förekommer att ytterligare planering sker tillsammans med ordföranden för respektive 
instans.  
 
Paragraf 26 kompletteras med skrivningar om personal- och ekonomiutskottet. Dessutom 
kompletteras paragrafen med en hänvisning till paragraf 28.  
 
Paragraf 27 kompletteras med en skrivning om att ordförande och vice ordförande i utskotten 
utgör utskottets presidium. Paragrafen justeras även vad gäller vem som ska väljas till 
ordförande respektive vice ordförande. I nu gällande reglemente, och i antagen 
uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen, framkommer att kommunalråd eller 
förste vice ordförande i kommunstyrelsen bör väljas till väljas till ordförande i utskotten. Vice 
ordförande bör väljas från oppositionen/ oppositionerna.   
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Förvaltningen vill framhålla att fri nomineringsrätt råder vid tillsättande av politiska uppdrag, 
så länge valbarhetsrekvisiten i kommunallagen är uppfyllda1. Gällande uppdrag i nämnder, 
styrelsen och kommunfullmäktigeberedningar gäller att den som är över 18 år och 
folkbokförd i kommunen kan väljas. För utskott måste uppdragen fördelas mellan ledamöter 
och ersättare i den nämnd eller styrelse till vilken utskottet är knutet. Eftersom fri 
nomineringsrätt råder kan kommunfullmäktige i reglementet inte bestämma vilka kriterier 
som ska gälla för att någon ska få ett uppdrag. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett 
lokalt valbarhetsvillkor ställdes upp, vilket inte är tillåtet. Det måste vara upp till 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att i varje enskilt valärende välja vem som ska ha 
ett presidieuppdrag. Formuleringarna i uppdragsbeskrivningen ska enligt förvaltnings 
bedömning tolkas som en beskrivning om hur demokratiberedningen föreställer sig att 
organisationen ska fungera. Skrivningarna är således i hög utsträckning fakultativa och 
därmed inte bindande. Förvaltningen föreslår därför att beskrivningen tas bort från 
reglementet. 
 
Paragraf 28 kompletteras med en skrivning om personal- och ekonomiutskottet. Dessutom har 
underrubriker tillkommit.  
 
Förvaltningen föreslår också en ändring och en komplettering av avsnittet delegering från 
kommunfullmäktige. Ändringen innebär att meningen om exploateringssamverkan tas bort. 
Anledningen till detta är att begreppet inte är vedertaget och lagen om 
exploateringssamverkan upphävdes 2012. Kompletteringen ger kommunstyrelsen möjlighet 
att besluta om avtal hänförliga till genomförande av detaljplaner förutsatt att avtalen inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 
Juridiska bedömningar 
Det framgår av 6 kapitlet 44 § kommunallagen att kommunfullmäktige ska anta reglementen 
om nämndernas verksamhet och arbetsformer. I reglementena ska kommunfullmäktige fastslå 
vilka nämnder som ska ha ansvar för kommunens samtliga verksamhetsområden. Skulle ett 
verksamhetsområde falla mellan stolarna blir det kommunstyrelsen som får hantera 
verksamheten. Detta framgår också av inledningen till kommunstyrelsens reglemente.  
 
Av 5 kapitlet 2 § kommunallagen framgår att kommunstyrelsen får uppdra åt en nämnd att i 
kommunfullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
förutsättning för kommunfullmäktiges delegering av beslutanderätt är att ärenden som 
delegeras inte enligt lag eller annan författning ska avgöras av kommunfullmäktige. En annan 
förutsättning är att det inte rör sig om ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Det rör sig om avgörande och mer omfattande avgöranden där det politiska 

 
1 Det finns regler i annan lagstiftning som är tillämplig vid vissa kommunala val. Det finns exempelvis regler för 
tillsättande av bolagsstyrelser i aktiebolagslagen. Reglerna för val till utskott, nämnder, beredningar och 
kommunstyrelsen finns dock i kommunallagen.  
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momentet är avgörande. Enligt 5 kapitlet 1 § kommunallagen är detta bland annat mål och 
riktlinjer för verksamheten, budget och avgifter samt nämndernas organisation och 
arbetsformer.  
 
Förvaltningen bedömer att samtliga föreslagna ändringar faller inom ramen för vad som är 
föreskrivet i kommunallagen och annan speciallagstiftning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ändringarna av reglementet följer av tidigare beslut. Ärendet har därför ingen särskild 
ekonomisk konsekvens.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet rör en ändring av kommunstyrelsens reglemente. På så vis är ärendet av 
formaliakaraktär. Bedömningen är att barn och unga inte berörs av ärendet.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-21 
Förslag till reglemente 
Reglemente med markerade ändringar 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 

93



 

 
  

Typ av dokument 
REGLEMENTE 

Beslutat av 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Beslutsdatum 
2019-10-10 

Diarienummer 
KS 2019/585 

Dokumentägare 
STÖDFUNKTIONER 

Giltighetstid 
TILLSVIDARE 
 

Framtagen av 
STÖDFUNKTIONER 

Reviderad 
2020-05-14, 2020-12-17, 
2022-XX-XX 

REGLEMENTE
Kommunstyrelsen

94



 
 2 

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

Innehållsförteckning 
REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STENUNGSUNDS KOMMUN .............3 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER OCH ORGANISATION ...........................8 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT ............................................................................12 
DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE .........................................................15 

 

  

95



 
 3 

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN I 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar även för de uppgifter och den verksamhet som 
inte lagts på annan nämnd.  

1 § Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 
Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige det ledande politiska organet för styrning, 
ledning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för utförandet av all verksamhet. Därmed är kommunstyrelsen 
kommunens enda verksamhetsnämnd.  
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska 
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp fastställda mål och återrapportera till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.  Kommunstyrelsen 
ska även bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. I sin 
beredning ska kommunstyrelsen särskilt beakta lagligheten och de ekonomiska 
förutsättningarna. 
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2 § Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp samt samordnar styrningen och ledningen av den kommunala 
verksamheten, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen ska:  
 

• tillse att verksamheten bedrivs ändamålsenligt 
• övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten 

och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning utförs ändamålsenligt 
och ekonomiskt  

• utöva uppsikt över övriga nämnds och gemensamma nämnders beslut 
• följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna 
• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen  

• inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige 
fastställda program och direktiv,  

• årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen konstaterar att det har funnits 
brister, ska kommunstyrelsen samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de kommunala företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

• ha uppsikt över verksamhet som bedrivs tillsammans med andra kommuner genom 
avtalssamverkan enligt lag. 

• Anställa kommundirektör och utfärda instruktion för direktör 
• initiera och följa upp förändringar i förvaltningsorganisationen.  

 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 
utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

3 § Kommunstyrelsens ansvar för ekonomi och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens egendoms- och medelsförvaltning och därmed  
följa av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen har också hand om övrig 
ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:  
 

• underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 
• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett  
• handha egen donationsförvaltning  
• i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser 
• bereda budget och andra långsiktiga frågor av ekonomiska karaktär.  
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Kommunstyrelsen ska behandla årsredovisningen senast i mars varje år. 
I tillämplig mån ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs i 
form av aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller handelsbolag.  
 
Kommunstyrelsen ska, senast i juni, till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret och lämna upplysningar om 
borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser.  
 

4 § Kommunstyrelsens personalansvar 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är arbetsgivare för kommunens alla 
anställda och ansvarar för arbetsmiljöfrågor. I kommunstyrelsens personansvar ingår bland 
annat följande uppgifter: 
  

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning  
• besluta om stridsåtgärder 
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  
• lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
• personal- och lönepolitik.  

 

5 § Kommunstyrelsens ansvar för frågor rörande omsorg och 
utbildning  
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänst, 
hälso- och sjukvård, stöd och service till funktionshindrade och insatser i 
arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsen ansvarar inte för myndighetsutövning mot enskild. 
När det i lag eller annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap. 4 § 
socialtjänstlagen (2001:453) fullgör kommunstyrelsen de uppgifter som författningen avser 
med undantag för myndighetsutövning mot enskild.  
 
Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom utbildningsområdet. I uppdraget ingår att ansvara för tillsyn av enskild 
förskoleverksamhet och annan enskild pedagogisk verksamhet. I uppdraget ingår även 
myndighetsutövning mot enskild inom detta område.  
 

6 § Kommunstyrelsens ansvar för fritidsfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för goda möjligheter till 
fritidsaktiviteter för kommunmedlemmarna genom att bland annat:  
 

• erbjuda ändamålsenliga anläggningar och lokaler  
• samarbeta och stödja föreningslivet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av fritidsaktiviteter.  
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7 § Kommunstyrelsens ansvar för kulturfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för ett rikare kulturliv för invånarna 
genom att bland annat:  
 

• bedriva biblioteksverksamhet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av arrangemang  
• vårda kommunens kulturvärden och lokalhistoria  
• bedriva kulturskola.  

 

8 § Kommunstyrelsens ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och 
tekniska frågor 
Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor, såvitt det inte rör 
myndighetsutövning mot enskild. I ansvaret ingår bland annat:  
 

• fysisk planering  
• energiplanering  
• mark och exploatering  
• trafikplanering  
• miljö- och naturvård  
• lokala trafikföreskrifter  
• utbyggnad och förvaltning av gatumark, parkmark, hamnanläggningar och den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen  
• kommunens renhållning  
• förvaltning, utarrendering, utrustning eller annars upplåta fastighet som tillhör 

kommunen  
• att ha en tillfredsställande mark- och planberedskap upprätthålls för att främja 

bostadsförsörjningen och övrigt samhällsbyggande  
• den mätningsverksamhet som är behövlig för samhällsbyggandet  

 
Kommunstyrelsen är väghållningsmyndighet.  

9 § Kommunstyrelsens övriga uppgifter  
Kommunstyrelsen är tillika civilförsvars-, beredskaps-, kristids-, arbetslöshetsnämnd och 
pensionsmyndighet. och väghållningsmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för behandling av 
personuppgifter som utförs inom kommunstyrelsens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen får träffa ramavtal för inköp till kommunens verksamhet samt i övrigt 
besluta om upphandling och inköp.  
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Kommunstyrelsen ansvarar även för  
 

• arbetsmarknadsåtgärder  
• konsumentfrågor enligt konsumentköplagen  
• sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder att allmänt främja näringslivet i 

kommunen  
• kulturminnesvård  
• planuppdrag då program inte upprättas  
• kommunens informationsverksamhet  
• digitalisering av kommunens verksamheter 
• arbetet med att effektivisera administrationen  
• utvecklingen av brukarinflytandet  
• budget- och skuldrådgivning 
• upphandlings- och inköpsfrågor  
• kommunens anslagstavla som finns på kommunens hemsida 
• regionala frågor 

 

10 § Kommunstyrelsens processbehörighet 
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige själv beslutar att föra talan i målet.  
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KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSFORMER OCH 
ORGANISATION 
 

11 § Kommunstyrelsens sammansättning  
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 10 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består 
av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska ha titeln kommunalråd. Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande ska ha titeln oppositionsråd.  
 

12 § Kommunstyrelsens ordförande  
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommunstyrelsens 
ledamöter en ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid 
de övriga nämndernas sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska:  
 

• utfärda kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens förvaltning och med 

uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

• tillse att kommunstyrelsen och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,  
• vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän på avtalade tider,  
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat, samt  
• i övrigt tillse, att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgörs.  

 
Kommunstyrelsens ordförande ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 

13 § Ersättare för ordföranden  
Om varken ordföranden, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett 
sammanträde fullgör den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid (ålderspresidenten) 
ordförandens uppgifter. Har två eller flera ledamöter lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska 
den äldste av dem vara ålderspresident.  
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag ersätter förste vice ordförande och fullgör ordförandens uppgifter.  
 

14 § Förste vice ordförande och oppositionsrådet 
Förste vice ordförande och oppositionsrådet ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 
Kommunalrådet, Förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och deltaga i 
överläggningarna men ej i beslut vid myndighetsnämndernas och utskottens sammanträden. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 

15 § Kommunstyrelsens presidium 
Kommunstyrelsens presidium består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice 
ordföranden.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska planera, leda och ansvara för kommunstyrelsens 
sammanträden. Det innebär bland annat att ansvara för årsplaneringen, ansvara för att 
kommunstyrelsen får ta del av intressant och relevant information inom ansvarsområdet och att 
kommunstyrelsen får ta del av trender i samhället och regionen.  
 
Kommunstyrelsen presidium ska bistå utskotten i deras arbete. Det innebär bland annat att 
stödja utskotten i ärendeberedningen.  
 
Kommunstyrelsens presidium representerar kommunen som arbetsgivare i officiella 
sammanhang och efter förfrågan från kommunfullmäktiges presidium även i andra 
sammanhang.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska tillsammans med utskottens presidium ha gemensamma 
presidiemöten. Vid dessa möten ska föredragningslistorna till kommande sammanträden med 
kommunstyrelsen och utskotten fastställas planeras. På presidiemötena avgörs också om 
ärenden behöver beredas. I undantagsfall får kommunstyrelsens och utskottens sammanträden 
planeras på annat sätt.  
 

16 § Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot ska underrätta sin 
ersättare i god tid före sammanträdet.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna 
tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som 
har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen 
mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
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En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en 
gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet även om ordinarie ledamot tjänstgör. Ersättare 
har yttranderätt på sammanträdet.  
 

17 § Kallelse till sammanträde  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. Om ordföranden eller förste 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet ansvarar andre vice ordförande för att detta 
sker.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till ledamöter och ersättare senast 10 dagar före sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 

18 § Sammanträdesdag  
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska 
hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det 
behövs.  
 

19 § Justering av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från motsatt block senast 10 dagar efter 
sammanträdet. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.  
 

20 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet.  
 

21 § Delgivning  
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunsekreteraren eller annan 
anställd som styrelsen bestämmer.  
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22 § Närvarorätt  
Kommunstyrelsens sammanträden är öppna.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden kan tjänstepersoner vara föredragande i ärenden som rör 
deras respektive verksamhetsområde.  
 

23 § Deltagande på distans 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Eftersom det 
kan förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Kommunstyrelsens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är 
uppfyllda. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i kommunstyrelsen. 
 

24 § Hänskjuta fråga till kommunfullmäktige  
När kommunstyrelsen fattar beslut på kommunfullmäktiges vägnar ska ett ärende hänskjutas till 
kommunfullmäktige för avgörande om en majoritet av ledamöterna begär det.  
 

25 § Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer, 
(enligt dokumentet Undertecknande av värdehandlingar).  
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar för kommunens 
räkning.  
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KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT  
 

26 § Allmänt om utskotten 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett personal- och ekonomiutskott, ett allmänt utskott och 
ett välfärdsutskott.  
  
Kommunstyrelsens utskott består vardera av 5 ledamöter och 5 ersättare. När personal- och 
ekonomiutskottet arbetar med budget ska en person från de partier som är representerade i 
kommunstyrelsen, men inte själva utskottet, adjungeras in. De som är adjungerade ska likt 
ersättare ha rätt att delta i överläggningar men inte i beslut. 
 
Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och ska följa upp verksamheterna vad gäller 
ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Vilket berednings- och uppföljningsansvar respektive utskott har framgår 
av § 28. 
  
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas om beredning behövs. 
Kommunstyrelsen och utskotten har gemensamma presidiemöten under vilka det avgörs om ett 
ärende ska beredas av ett utskott. När ärenden beretts ska utskotten lägga fram förslag till 
beslut.  
 

27 § Om presidium, ledamöter och ersättare i utskotten 
Ledamöter i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för den tid 
som kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser för utskotten en ordförande och en 
vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utgör utskottets presidium.   
 
Till ordförande i Välfärdsutskottet bör kommunalråd eller förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen väljas. Till ordförande i allmänna utskottet bör den person, kommunalråd 
eller förste vice ordförande, väljas som inte valdes till ordförande i välfärdsutskottet.  
Vice ordförande bör väljas från oppositionen/ oppositionerna.   
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag får kommunstyrelsen utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter.  
 

28 § Utskottens ansvarsområden 
Personal- och ekonomiutskottet  
Personal- och ekonomiutskottet ska ha hand om och bereda kommunövergripande frågor 
rörande ekonomi, övergripande styrning och personalfrågor.  
 
Inom personal- och ekonomiutskottets ansvarsområde ligger förvaltningsövergripande 
organisationsfrågor samt personal- och lönepolitik. Inom ansvarsområdet återfinns även för 
ekonomi, finansiering och borgensfrågor som inte specifikt rör någon av sektorerna.  
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Personal- och ekonomiutskottet ska bereda budget, arbeta med kommunens inriktningsmål samt 
bereda lokalresursplaneringen.  
 
Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet ska ha hand om och bereda samhällsbyggnadsfrågor och 
kommunövergripande frågor som inte hanteras av personal- och ekonomiutskottet.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger bland annat ansvaret för trafiksäkerhet, fysisk 
planering, kollektivtrafik, köp av fastigheter samt andra frågor som rör sektor 
samhällsbyggnads ansvarsområde.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger även bolagsfrågor, måltidsfrågor, 
näringslivsfrågor, fastighetsfrågor, upphandling, kommunikation samt andra frågor som rör 
sektor stödfunktioners ansvarsområde.  
 
Välfärdsutskottet 
Välfärdsutskottet ska ha hand om och bereda utbildnings- och sociala frågor.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger bland annat förskoleverksamheten, grundskolan, 
kulturfrågor, arbetsmarknadsfrågor, föreningsfrågor och andra frågor som rör sektor utbildnings 
ansvarsområde.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger även äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 
funktionshinderfrågor samt andra frågor som rör sektor socialtjänst ansvarsområde.  

29 § Utskottens sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs. Utskottet ska också sammanträda när minst två ledamöter 
begär det. 
 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har utskottsordföranden utslagsröst.  
 
Kommunalrådet, kommunstyrelsens förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och 
deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid utskottssammanträde där man inte ingår som 
ledamot eller ersättare. 
 
Det som finns föreskrivet i kommunallagen om en nämnds sammanträde och om ersättares 
tjänstgöring gäller även för utskotten. Även 16 § och 23 § i detta reglemente gäller för 
utskotten. 

30 § Kallelse till utskottens sammanträde 
Kallelse ska utfärdas till utskottens sammanträden. Det som har föreskrivits i 17 § i detta 
reglemente om kallelse till kommunstyrelsen gäller i tillämpliga delar även för utskotten. 
Kallelse ska dock skickas ut fem dagar före sammanträdet.   

31 § Protokoll vid utskottens sammanträden 
Protokoll ska föras i utskotten.  
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Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.  
 
Ett utskott kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
I övrigt gäller det som anges i 5 kap 65-70 §§ kommunallagen om protokoll och dess innehåll 
med mera.  

32 § Hur ärenden avgörs och andra bestämmelser 
Det som anges i 5 kapitlet 53-56 §§ kommunallagen om hur ärenden avgörs gäller i tillämpliga 
delar i utskotten. Jävsbestämmelserna för nämnd i kommunallagen ska tillämpas.  
 
Utskotten har rätt att inhämta yttranden och upplysningar från beredningar och tjänstepersoner i 
kommunen. 
 
Vid utskottens sammanträden är tjänstepersoner föredragande i de ärenden som berör deras 
verksamhetsområden.  
 
______________ 
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DELEGERING FRÅN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Med de begränsningar som framgår av 5 kap 1-2 §§ kommunallagen, nämligen bland annat att 
beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att besluta i följande grupper av ärenden. 
 

• avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, samt om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige, 
även i de fall då det är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 
talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal 

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt i budget och andra styrdokument 

• besluta om avskrivning av kommunens fordran, som icke i varje enskilt fall överstiger 
100 000 kronor 

• medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar 
samt utbyte av pantbrev 

• organisatoriska förändringar som inte är av principiell natur 
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- 

och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom en kostnadsram på 6 miljoner kronor 
vid varje ärende. Ärenden utöver denna kostnadsram tillställs kommunfullmäktige för 
beslut. 

• planuppdrag samt planprogram under förutsättning att riktlinjerna för det aktuella 
området i ÖP beaktas 

• anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan och 
bygglagen 5 kap 27 och 38 §§ som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av 
större vikt. En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att planen eller 
bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. Kommunstyrelsens befogenhet 
innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. 
Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande 

• besluta om avtal, såsom exempelvis exploateringsavtal, kopplade till genomförande av 
en detaljplan förutsatt att avtalen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

• besluta att avslå en begäran om att upprätta en ny, ändra eller upphäva en detaljplan, 
områdesbestämmelser eller en fastighetsplan  
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REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN I 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar även för de uppgifter och den verksamhet som 
inte lagts på annan nämnd.  

1 § Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 
Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige det ledande politiska organet för styrning, 
ledning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för utförandet av all verksamhet. Därmed är kommunstyrelsen 
kommunens enda verksamhetsnämnd.  
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska 
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp fastställda mål och återrapportera till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.  Kommunstyrelsen 
ska även bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. I sin 
beredning ska kommunstyrelsen särskilt beakta lagligheten och de ekonomiska 
förutsättningarna. 
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2 § Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp samt samordnar styrningen och ledningen av den kommunala 
verksamheten, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen ska:  
 

• tillse att verksamheten bedrivs ändamålsenligt 
• övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten 

och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning utförs ändamålsenligt 
och ekonomiskt  

• utöva uppsikt över övriga nämnds och gemensamma nämnders beslut 
• följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna 
• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen  

• inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige 
fastställda program och direktiv,  

• årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen konstaterar att det har funnits 
brister, ska kommunstyrelsen samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de kommunala företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

• ha uppsikt över verksamhet som bedrivs tillsammans med andra kommuner genom 
avtalssamverkan enligt lag. 

• Anställa kommundirektör och utfärda instruktion för direktör 
• initiera och följa upp förändringar i förvaltningsorganisationen.  

 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 
utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

3 § Kommunstyrelsens ansvar för ekonomi och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens egendoms- och medelsförvaltning och därmed  
följa av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen har också hand om övrig 
ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:  
 

• underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 
• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett  
• handha egen donationsförvaltning  
• i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser 
• bereda budget och andra långsiktiga frågor av ekonomiska karaktär.  
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Kommunstyrelsen ska behandla årsredovisningen senast i mars varje år. 
I tillämplig mån ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs i 
form av aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller handelsbolag.  
 
Kommunstyrelsen ska, senast i juni, till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret och lämna upplysningar om 
borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser.  
 

4 § Kommunstyrelsens personalansvar 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är arbetsgivare för kommunens alla 
anställda och ansvarar för arbetsmiljöfrågor. I kommunstyrelsens personansvar ingår bland 
annat följande uppgifter: 
  

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning  
• besluta om stridsåtgärder 
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  
• lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
• personal- och lönepolitik.  

 

5 § Kommunstyrelsens ansvar för frågor rörande omsorg och 
utbildning  
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänst, 
hälso- och sjukvård, stöd och service till funktionshindrade och insatser i 
arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsen ansvarar inte för myndighetsutövning mot enskild. 
När det i lag eller annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap. 4 § 
socialtjänstlagen (2001:453) fullgör kommunstyrelsen de uppgifter som författningen avser 
med undantag för myndighetsutövning mot enskild.  
 
Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom utbildningsområdet. I uppdraget ingår att ansvara för tillsyn av enskild 
förskoleverksamhet och annan enskild pedagogisk verksamhet. I uppdraget ingår även 
myndighetsutövning mot enskild inom detta område.  
 

6 § Kommunstyrelsens ansvar för fritidsfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för goda möjligheter till 
fritidsaktiviteter för kommunmedlemmarna genom att bland annat:  
 

• erbjuda ändamålsenliga anläggningar och lokaler  
• samarbeta och stödja föreningslivet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av fritidsaktiviteter.  
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7 § Kommunstyrelsens ansvar för kulturfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för ett rikare kulturliv för invånarna 
genom att bland annat:  
 

• bedriva biblioteksverksamhet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av arrangemang  
• vårda kommunens kulturvärden och lokalhistoria  
• bedriva kulturskola.  

 

8 § Kommunstyrelsens ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och 
tekniska frågor 
Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor, såvitt det inte rör 
myndighetsutövning mot enskild. I ansvaret ingår bland annat:  
 

• fysisk planering  
• energiplanering  
• mark och exploatering  
• trafikplanering  
• miljö- och naturvård  
• lokala trafikföreskrifter  
• utbyggnad och förvaltning av gatumark, parkmark, hamnanläggningar och den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen  
• kommunens renhållning  
• förvaltning, utarrendering, utrustning eller annars upplåta fastighet som tillhör 

kommunen  
• att ha en tillfredsställande mark- och planberedskap upprätthålls för att främja 

bostadsförsörjningen och övrigt samhällsbyggande  
• den mätningsverksamhet som är behövlig för samhällsbyggandet  

 
Kommunstyrelsen är väghållningsmyndighet.  

9 § Kommunstyrelsens övriga uppgifter  
Kommunstyrelsen är tillika arbetslöshetsnämnd och pensionsmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för behandling av 
personuppgifter som utförs inom kommunstyrelsens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen får träffa ramavtal för inköp till kommunens verksamhet samt i övrigt 
besluta om upphandling och inköp.  
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Kommunstyrelsen ansvarar även för  
 

• arbetsmarknadsåtgärder  
• konsumentfrågor enligt konsumentköplagen  
• sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder att allmänt främja näringslivet i 

kommunen  
• kulturminnesvård  
• planuppdrag då program inte upprättas  
• kommunens informationsverksamhet  
• digitalisering av kommunens verksamheter 
• arbetet med att effektivisera administrationen  
• utvecklingen av brukarinflytandet  
• budget- och skuldrådgivning 
• upphandlings- och inköpsfrågor  
• kommunens anslagstavla som finns på kommunens hemsida 
• regionala frågor 

 

10 § Kommunstyrelsens processbehörighet 
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige själv beslutar att föra talan i målet.  
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KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSFORMER OCH 
ORGANISATION 
 

11 § Kommunstyrelsens sammansättning  
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 10 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består 
av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska ha titeln kommunalråd. Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande ska ha titeln oppositionsråd.  
 

12 § Kommunstyrelsens ordförande  
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommunstyrelsens 
ledamöter en ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid 
de övriga nämndernas sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska:  
 

• utfärda kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens förvaltning och med 

uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

• tillse att kommunstyrelsen och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,  
• vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän på avtalade tider,  
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat, samt  
• i övrigt tillse, att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgörs.  

 
Kommunstyrelsens ordförande ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 

13 § Ersättare för ordföranden  
Om varken ordföranden, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett 
sammanträde fullgör den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid (ålderspresidenten) 
ordförandens uppgifter. Har två eller flera ledamöter lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska 
den äldste av dem vara ålderspresident.  
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag ersätter förste vice ordförande och fullgör ordförandens uppgifter.  
 

14 § Förste vice ordförande och oppositionsrådet 
Förste vice ordförande och oppositionsrådet ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 
Förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och deltaga i överläggningarna men ej i 
beslut vid myndighetsnämndernas och utskottens sammanträden. Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 

15 § Kommunstyrelsens presidium 
Kommunstyrelsens presidium består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice 
ordföranden.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska planera, leda och ansvara för kommunstyrelsens 
sammanträden. Det innebär bland annat att ansvara för årsplaneringen, ansvara för att 
kommunstyrelsen får ta del av intressant och relevant information inom ansvarsområdet och att 
kommunstyrelsen får ta del av trender i samhället och regionen.  
 
Kommunstyrelsen presidium ska bistå utskotten i deras arbete. Det innebär bland annat att 
stödja utskotten i ärendeberedningen.  
 
Kommunstyrelsens presidium representerar kommunen som arbetsgivare i officiella 
sammanhang och efter förfrågan från kommunfullmäktiges presidium även i andra 
sammanhang.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska tillsammans med utskottens presidium ha gemensamma 
presidiemöten. Vid dessa möten ska föredragningslistorna till kommande sammanträden med 
kommunstyrelsen och utskotten planeras. På presidiemötena avgörs också om ärenden behöver 
beredas. I undantagsfall får kommunstyrelsens och utskottens sammanträden planeras på annat 
sätt.  
 

16 § Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot ska underrätta sin 
ersättare i god tid före sammanträdet.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna 
tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som 
har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen 
mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
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En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en 
gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet även om ordinarie ledamot tjänstgör. Ersättare 
har yttranderätt på sammanträdet.  
 

17 § Kallelse till sammanträde  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. Om ordföranden eller förste 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet ansvarar andre vice ordförande för att detta 
sker.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till ledamöter och ersättare senast 10 dagar före sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 

18 § Sammanträdesdag  
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska 
hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det 
behövs.  
 

19 § Justering av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från motsatt block senast 10 dagar efter 
sammanträdet. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.  
 

20 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet.  
 

21 § Delgivning  
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunsekreteraren eller annan 
anställd som styrelsen bestämmer.  
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22 § Närvarorätt  
Kommunstyrelsens sammanträden är öppna.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden kan tjänstepersoner vara föredragande i ärenden som rör 
deras respektive verksamhetsområde.  
 

23 § Deltagande på distans 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Eftersom det 
kan förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Kommunstyrelsens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är 
uppfyllda. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i kommunstyrelsen. 
 

24 § Hänskjuta fråga till kommunfullmäktige  
När kommunstyrelsen fattar beslut på kommunfullmäktiges vägnar ska ett ärende hänskjutas till 
kommunfullmäktige för avgörande om en majoritet av ledamöterna begär det.  
 

25 § Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer, 
(enligt dokumentet Undertecknande av värdehandlingar).  
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar för kommunens 
räkning.  
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KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT  
 

26 § Allmänt om utskotten 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett personal- och ekonomiutskott, ett allmänt utskott och 
ett välfärdsutskott.  
  
Kommunstyrelsens utskott består vardera av 5 ledamöter och 5 ersättare. När personal- och 
ekonomiutskottet arbetar med budget ska en person från de partier som är representerade i 
kommunstyrelsen, men inte själva utskottet, adjungeras in. De som är adjungerade ska likt 
ersättare ha rätt att delta i överläggningar men inte i beslut. 
 
Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och ska följa upp verksamheterna vad gäller 
ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Vilket berednings- och uppföljningsansvar respektive utskott har framgår 
av § 28. 
  
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas om beredning behövs. 
Kommunstyrelsen och utskotten har gemensamma presidiemöten under vilka det avgörs om ett 
ärende ska beredas av ett utskott. När ärenden beretts ska utskotten lägga fram förslag till 
beslut.  
 

27 § Om presidium, ledamöter och ersättare i utskotten 
Ledamöter i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för den tid 
som kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser för utskotten en ordförande och en 
vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utgör utskottets presidium.   
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag får kommunstyrelsen utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter.  
 

28 § Utskottens ansvarsområden 
Personal- och ekonomiutskottet  
Personal- och ekonomiutskottet ska ha hand om och bereda kommunövergripande frågor 
rörande ekonomi, övergripande styrning och personalfrågor.  
 
Inom personal- och ekonomiutskottets ansvarsområde ligger förvaltningsövergripande 
organisationsfrågor samt personal- och lönepolitik. Inom ansvarsområdet återfinns även för 
ekonomi, finansiering och borgensfrågor som inte specifikt rör någon av sektorerna.  
 
Personal- och ekonomiutskottet ska bereda budget, arbeta med kommunens inriktningsmål samt 
bereda lokalresursplaneringen.  
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Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet ska ha hand om och bereda samhällsbyggnadsfrågor och 
kommunövergripande frågor som inte hanteras av personal- och ekonomiutskottet.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger bland annat ansvaret för trafiksäkerhet, fysisk 
planering, kollektivtrafik, köp av fastigheter samt andra frågor som rör sektor 
samhällsbyggnads ansvarsområde.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger även bolagsfrågor, måltidsfrågor, 
näringslivsfrågor, fastighetsfrågor, upphandling, kommunikation samt andra frågor som rör 
sektor stödfunktioners ansvarsområde.  
 
Välfärdsutskottet 
Välfärdsutskottet ska ha hand om och bereda utbildnings- och sociala frågor.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger bland annat förskoleverksamheten, grundskolan, 
kulturfrågor, arbetsmarknadsfrågor, föreningsfrågor och andra frågor som rör sektor utbildnings 
ansvarsområde.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger även äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 
funktionshinderfrågor samt andra frågor som rör sektor socialtjänst ansvarsområde.  

29 § Utskottens sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs. Utskottet ska också sammanträda när minst två ledamöter 
begär det. 
 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har utskottsordföranden utslagsröst.  
 
Kommunalrådet, kommunstyrelsens förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och 
deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid utskottssammanträde där man inte ingår som 
ledamot eller ersättare. 
 
Det som finns föreskrivet i kommunallagen om en nämnds sammanträde och om ersättares 
tjänstgöring gäller även för utskotten. Även 16 § och 23 § i detta reglemente gäller för 
utskotten. 

30 § Kallelse till utskottens sammanträde 
Kallelse ska utfärdas till utskottens sammanträden. Det som har föreskrivits i 17 § i detta 
reglemente om kallelse till kommunstyrelsen gäller i tillämpliga delar även för utskotten. 
Kallelse ska dock skickas ut fem dagar före sammanträdet.   
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31 § Protokoll vid utskottens sammanträden 
Protokoll ska föras i utskotten.  
 
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.  
 
Ett utskott kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
I övrigt gäller det som anges i 5 kap 65-70 §§ kommunallagen om protokoll och dess innehåll 
med mera.  

32 § Hur ärenden avgörs och andra bestämmelser 
Det som anges i 5 kapitlet 53-56 §§ kommunallagen om hur ärenden avgörs gäller i tillämpliga 
delar i utskotten. Jävsbestämmelserna för nämnd i kommunallagen ska tillämpas.  
 
Utskotten har rätt att inhämta yttranden och upplysningar från beredningar och tjänstepersoner i 
kommunen. 
 
Vid utskottens sammanträden är tjänstepersoner föredragande i de ärenden som berör deras 
verksamhetsområden.  
 
______________ 
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DELEGERING FRÅN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Med de begränsningar som framgår av 5 kap 1-2 §§ kommunallagen, nämligen bland annat att 
beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att besluta i följande grupper av ärenden. 
 

• avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, samt om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige, 
även i de fall då det är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 
talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal 

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt i budget och andra styrdokument 

• besluta om avskrivning av kommunens fordran, som icke i varje enskilt fall överstiger 
100 000 kronor 

• medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar 
samt utbyte av pantbrev 

• organisatoriska förändringar som inte är av principiell natur 
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- 

och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom en kostnadsram på 6 miljoner kronor 
vid varje ärende. Ärenden utöver denna kostnadsram tillställs kommunfullmäktige för 
beslut. 

• planuppdrag samt planprogram under förutsättning att riktlinjerna för det aktuella 
området i ÖP beaktas 

• anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan och 
bygglagen 5 kap 27 och 38 §§ som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av 
större vikt. En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att planen eller 
bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. Kommunstyrelsens befogenhet 
innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. 
Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande 

• besluta om avtal, såsom exempelvis exploateringsavtal, kopplade till genomförande av 
en detaljplan förutsatt att avtalen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

• besluta att avslå en begäran om att upprätta en ny, ändra eller upphäva en detaljplan, 
områdesbestämmelser eller en fastighetsplan  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

  
 
 
 
 
§ 315 Dnr: KS 2022/691 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 
att gälla från och med 1 januari 2023.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagens (2017:725) 5 kap. 71 § ska kommunfullmäktige anta en arbetsordning 
i vilken det ska framgå det som gäller för kommunfullmäktiges sammanträden samt 
handläggning av ärenden och som inte framgår av kommunallagen direkt. En arbetsordning 
för kommunfullmäktige är alltså obligatorisk och ett komplement till lagens bestämmelser. 
 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningarna bör ses över inför 
varje ny mandatperiod. Förvaltningen och Demokratiberedningen därför gått igenom 
arbetsordningen och föreslår ett antal ändringar.  
 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningarna genomgick en mer 
omfattande omarbetning år 2018, i samband med att den nya kommunallagen började gälla. 
Därefter gjordes en revidering av arbetsordningen i december 2020 gällande 
kommunfullmäktiges möjlighet att sammanträda med ledamöter närvarande på distans.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-26 
Reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 
Befintlig Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 
 
Beslut skickas till 
Maja.odelius@stenungsund.se 
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2022-09-26

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 
att gälla från och med 1 januari 2023.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagens (2017:725) 5 kap. 71 § ska kommunfullmäktige anta en arbetsordning 
i vilken det ska framgå det som gäller för kommunfullmäktiges sammanträden samt 
handläggning av ärenden och som inte framgår av kommunallagen direkt. En arbetsordning 
för kommunfullmäktige är alltså obligatorisk och ett komplement till lagens bestämmelser. 
 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningarna bör ses över inför 
varje ny mandatperiod. Förvaltningen och Demokratiberedningen därför gått igenom 
arbetsordningen och föreslår ett antal ändringar.  
 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningarna genomgick en mer 
omfattande omarbetning år 2018, i samband med att den nya kommunallagen började gälla. 
Därefter gjordes en revidering av arbetsordningen i december 2020 gällande 
kommunfullmäktiges möjlighet att sammanträda med ledamöter närvarande på distans.  
 
Beskrivning av ärendet 
Nedan specificeras samtliga föreslagna ändringar, från förvaltningen respektive 
Demokratiberedningen. Uppdelningen ska inte tolkas som två olika förslag, utan som ett 
förtydligande av varifrån respektive ändring initierats.   
 
Förvaltningens utgångspunkt i översynen har huvudsakligen varit att jämföra och försöka att 
harmonisera arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar i 
Stenungsunds kommun med SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) vägledning gällande 
arbetsordning för kommunfullmäktige. SKR utkom med ett uppdaterat underlag för lokala 
bedömningar i januari 2021. 
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Demokratiberedningens översyn har utgått ifrån de förtroendevaldas perspektiv och 
viljeriktning. 
 
Vissa rubriker i arbetsordningen har justerats något, paragrafer har i vissa fall tillkommit, 
delats upp eller slagits samman. Arbetsordningen har uppdaterats med Stenungsunds 
kommuns aktuella mall för styrande dokument och hänvisningarna till kommunallagen har 
setts över. 
 
De ändringar som föreslås av förvaltningen är följande: 

- Presidium, § 2, st 4 – nytt stycke med förtydligande text enligt SKR:s exempel, 
gällande att vice ordförandena ska biträda ordförande. 
 

- Upphörande av uppdraget, § 5 – ny paragraf, följer SKR:s exempel. Enligt inspel 
från demokratiberedningen ska det även framgår när ansökan senast ska vara inlämnad 
till kansliet. 
 

- Plats för sammanträde, § 9 – ny paragraf, följer SKR:s exempel. Förtydliganden av 
att kommunfullmäktige sammanträder i Stenungesalen, Kulturhuset Fregatten.  

 
- Deltagande på distans, § 10 – texten är den samma som i nuvarande arbetsordning § 

5 a, men har fått egen rubrik för att enklare kunna lokaliseras i arbetsordningen.  
 

- Tillkännagivande av sammanträde, § 11 – § 9 och § 10 i befintlig arbetsordning har 
slagits ihop. Text om ärendehandlingar i sammanträdeslokalen samt att ledamöter och 
ersättare ska tillställas interpellationer och frågor har flyttats till § 14.  

 
St. 2 om brådskande ärenden är nytt och följer SKR:s rekommendation. 

 
St. 3 om annonsering har omarbetats.  I befintlig arbetsordning § 10 står det att 
”Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering 
ska ske”, vilket nu ändrats till ” Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
ska ske i lämpligt media för att nå så många kommunmedlemmar som möjligt. 
Presidiet avgör val av media för annonsering. Annonsen ska innehålla uppgift om tid 
och plats för sammanträdet och de ärenden som ska behandlas. Urval av ärenden för 
annonsen får därvid ske. Om särskilda skäl föreligger får dock ordförande inför ett 
visst sammanträde begränsa annonseringen.” 

Kravet på annonsering i ortspress slopades i den nya kommunallagen (2017:725), 
eftersom kommunens anslagstavla ska finnas på kommunens hemsida. I SKR:s 
uppdaterade vägledande underlag har paragraf gällande annonsering utgått.  
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Vid dialog med kommunfullmäktiges presidium har det dock framgått att man 
värdesätter annonsering i tidning eller annat media, för att nå ut till så många i 
allmänheten som möjligt. Lämpligen fastslår arbetsordningen att annonsering ska ske, 
men överlämnar åt presidiet att avgöra detaljerna för detta. Formuleringen i befintlig 
arbetsordning gör förfarandet med annonsering mindre flexibel, särskilt i ett 
medielandskap som blir alltmer föränderligt.  

Enligt inspel från demokratiberedningen ska det framgå av arbetsordningen att 
annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska göras på kommunhuset och 
Kulturhuset Fregatten. Formen för denna annonsering lämnas dock öppet, innebärande 
att så kan ske via en digital skärm, informationsblad på en fysisk anslagstavla eller 
likande.  

- Ärenden och handlingar till sammanträde, § 13-14 – § 13 är den samma som § 14 i 
befintlig arbetsordning. § 14 är ny text enligt SKR:s exempel. Texten “Handlingarna i 
varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under 
sammanträdet” har flyttats från § 9 I befintlig arbetsordning och formulerats om till 
”Kallelse och övriga handlingar skickas digitalt till ledamöter och ersättare, om inte skäl 
talar däremot. I samband med att så görs ska även ärendehandlingar publiceras på 
kommunens hemsida för allmänheten att läsa.”  

Kommunfullmäktige har ofta hundratals sidor ärendehandlingar till sammanträdena. Att 
skriva ut flertalet exemplar av ärendehandlingarna, för distribution i sammanträdessalen, 
tar tid och resurser i anspråk. Allmänheten är, genom offentlighetsprincipen, garanterad 
att få ut ärendehandlingar i fysiskt format före sammanträdet om så önskas. Enligt inspel 
från demokratiberedningen har arbetsordningen kompletterats med ”I 
sammanträdessalen ska det finnas anvisning för allmänheten om hur man på ett enkelt 
sätt får tillgång till sammanträdets ärendehandlingar digitalt.”  

     
-    Yttranderätt vid sammanträdena, § 24, 25 – St. 3 och st. 4 i § 24 är nya och följer 

SKR:s rekommendation. Texten förtydligar rätten för förtroendevald, ordförande och 
vice ordförande att delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den 
verksamhet den förtroendevalde/nämnden ansvarar för behandlas.  

St. 2 i § 25 är nytt och följer SKR:s rekommendation. Texten klargör att ordförande 
och vice ordförande i gemensam nämnd, samt anställda i de samverkande 
kommunerna, vid behov kan kallas till kommunfullmäktiges sammanträde för att 
lämna upplysningar. 
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- Talordning och ordningen vid sammanträdena, § 27 – I st. 4, gällande ordförandes 
möjlighet att ta ifrån talare ordet, har följande text tagits bort enligt SKR:s 
rekommendation: 
”eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning /…/ Ett sådant ingripande får 
dock inte ske på grund av innehållet i talarens yttrande.”.  
SKR menar att skrivningen i aktuellt stycke, trots formuleringen om att ingripande ej 
får ske på grund av innehållet i yttrandet, kan leda till glidande tolkningar. Personliga 
förolämpningar eller mycket kontroversiella uttalanden kan i sammanhanget ses som 
ett uppträdande i strid mot god ordning. 
Att ingripa mot personliga förolämpningar och dylikt är dock det samma som att 
ingripa mot innehållet i vad talaren anför, och det får ordförande inte göra. Uttalanden 
kan förvisso utgöra en brottslig handling (till exempelvis hets mot folkgrupp), men 
talaren ansvarar i rättslig mening själv för vad hen framför.  
 
Möjligheten för ordförande att utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter 
tillsägelse regleras i stället i st. 5, ”Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande 
och som inte rättar sig efter tillsägelse”. Lydelsen är den samma som i nuvarande 
arbetsordning, men förtydligande text har lagts till enligt demokratiberedningens 
önskemål (se kommentar till § 27 st. 5 nedan). 
Exempel från praxis på i detta sammanhang störande uppträdande är rop, skrik och 
våldsamt beteende.  

 
De ändringar som föreslås från Demokratiberedningen är följande: 

- Presidium, § 2 – förtydligande skrivning i st. 3 gällande valet av ordförande, förste 
vice ordförande och andre vice ordförande.   
 

- Närvaro och upprop, § 20 – Förtydligande text gällande vem som har uppropslistan. 
Beskrivning av hur upprop och närvarokontroll förrättas har anpassats till det faktiska 
förfarandet.   

 
- Talordning och ordningen vid sammanträdena, § 27 – St. 5, förtydligande text 

gällande vem som kan utvisas om den inte rättar sig efter ordförandes tillsägelse.  
 

- Omröstningar, § 30 – St. 1 har omarbetats för att beskriva det faktiska förfarandet vid 
Omröstningar, det vill säga ledamöter och tjänstgörande ersättare röstar i 
voteringssystemet så till vida det inte finns förhinder för detta.   

 
- Interpellationer, § 36 – St. 2 har kompletterats med text gällande hur interpellationer 

kan lämnas in. Demokratiberedningen efterfrågade specifikt beskrivning av det 
digitala inlämningsförfarandet (e-tjänsten på kommunens hemsida). Lämpligen 
beskrivs då även andra godtagbara format och sätt att lämna in en interpellation, 
annars kan det tolkas som att inlämning på annat sätt än via e-tjänsten diskvalificeras.      
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- Motioner, § 32 – St. 3, samma text enligt motsvarande resonemang som i § 36 
gällande inlämning av interpellationer.  

 
- Frågor, § 37 – St. 2, samma text enligt motsvarande resonemang som i § 32 gällande 

inlämning av motioner och § 36 gällande inlämning av interpellationer. 
 

- Fasta beredningar, § 51 – Informationen om vilka kommunfullmäktiges fasta 
beredningar är har uppdaterats i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 23 maj 
2022 § 186. 

 
 
Regler för allmänhetens frågestund i Stenungsunds kommunfullmäktige 
Demokratiberedningen föreslår följande ändringar gällande allmänhetens frågestund: 
 

- Punkt 2 - Ordförande och vice ordförande i bolag, stiftelser, kommunens revisorer 
samt tjänstepersoner stryks från kretsen av personer som allmänheten kan ställa fråga 
till.  

- Punkt 4 – Texten ”och annonseras i ortstidning” utgår. 
- Punkt 8 – Krav på att frågeställaren ska vara kommuninvånare och mantalsskriven i 

kommunen ändras till att frågeställaren ska vara kommunmedlem.  
- Punkt 9 – Förtydligande har gjorts om hur fråga lämnas in till allmänhetens 

frågestund. 
- Punkt 10 - Om särskilda skäl föreligger kan en fråga framföras och besvaras vid 

allmänhetens frågestund, även om frågeställaren ej är närvarande. Presidiet bedömer 
när så ska ske.   

- Punkt 12 – Bestämmelsen är ny och förtydligar att frågan ska vara av allmänintresse 
och ej avse en enskild persons ärende hos kommunen. Vidare fastslås hur frågan ska 
hanteras om den ej hinner eller inte kan besvaras på aktuellt sammanträde.  

- Punkt 13 – Omarbetning av punkt 12 i nuvarande arbetsordning, i stället för att frågan 
ska kunna ”besvaras kortfattat” har formuleringen ”utan större utredning” valts.   

- Punkt 14 – Motsvarar punkt 13 i nuvarande arbetsordning. Frågeställaren behöver inte 
längre läsa upp sin fråga själv om hen inte vill, formuleringen ”ska” har bytts ut mot 
”får”. Om frågeställaren inte vill läsa upp sin fråga gör ordförande detta i stället. 
”Muntliga följdfrågor” har begränsats till ”en muntlig följdfråga”.  

 
SKR rekommenderar att allmänhetens frågestund fixeras vid ett fåtal ärenden som 
kommunfullmäktige behandlar under året, så som årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
budgeten. SKR poängterar dock att omfattningen av allmänhetens frågestund behöver 
bedömas och utformas lokalt.  

Demokratiberedningens förslag om att frågeställaren ska vara kommunmedlem, i stället för 
kommuninvånare och mantalsskriven i kommunen, innebär att kretsen av potentiella 
frågeställare utökas. Även de som äger fast egendom i Stenungsunds kommun, men är 
folkbokförda i annan kommun, räknas som kommunmedlemmar och får i och med 
revideringen ställa frågor vid allmänhetens frågestund. Det finns inga praktiska eller juridiska 
förhinder för att så ska ske.  
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Barnkonsekvensanalys 
Ärendet har ingen påverkan på barn.   
 
Juridiska bedömningar 
Enligt kommunallagens (2017:725) 5 kap. 71 § ska kommunfullmäktige anta en arbetsordning 
i vilken det ska framgå det som gäller för kommunfullmäktiges sammanträden och 
handläggning av ärenden och som inte framgår av kommunallagen direkt. En arbetsordning 
för kommunfullmäktige är alltså obligatorisk och ett komplement till lagens bestämmelser. 
Arbetsordningen ska reglera följande: 
 

1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige, 
2. När sammanträden ska hållas, 
3. Anmälan av hinder att delta i sammanträden, 
4. Inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 
5. Vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts, 
6. Rätten att delta i kommunfullmäktiges överläggningar, 
7. Förfarandet vid omröstningar, 
8. Handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, 
9. Formerna för justeringen av protokollet, och 
10. Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

 
Om kommunfullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i kommunfullmäktiges 
sammanträden på distans, ska arbetsordningen även reglera i vilken utsträckning sådant 
deltagande får ske. 
 
Punkterna enligt ovan är kommunallagens minimikrav på vad en arbetsordning för 
kommunfullmäktige ska innehålla, men i realiteten behöver fler situationer regleras. I 
Kommentarer och praxis till kommunallagen (sjätte upplagan 2022) rekommenderas SKR:s 
underlag för lokala bedömningar som vägledning, vilket har skett i aktuell översyn av 
kommunfullmäktiges arbetsordning i Stenungsunds kommun.  
 
Förvaltningen bedömer att de nu förslagna revideringarna faller inom ramen för vad en 
arbetsordning för kommunfullmäktige lagligen och lämpligen kan innehålla.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-26 
Reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 
Befintlig Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 
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Arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan 
författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Antalet ledamöter  
(5 kap. 5-7 §§ KL) 
§ 1 Kommunfullmäktige har 51 ledamöter. I Vallagen finns bestämmelser om antal ersättare. 

 

Presidium  
(5 kap. 11 § KL) 
§ 2 De år då val till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans 
utgör kommunfullmäktiges presidium.  

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

 
Vid valet bestämmer kommunfullmäktige tiden för uppdragen. Om kommunfullmäktige 
beslutar att tiden för uppdragen ska vara kortare än kommunfullmäktiges löpande mandatperiod 
bör kommunfullmäktige i och med detta även fatta beslut om tidpunkten för nästa val av 
presidium.   

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

 

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

 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident.  
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Fyllnadsval till presidiet med mera 
§ 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden 
av tjänstgöringstiden för den som avgått.  

 
Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  

 

Upphörande av uppdraget  
(4 kap. 7 § KL) 
§ 5 Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbar upphör 
uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte kommunfullmäktige, efter 
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av 
mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska 
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan 
uppdraget upphör. Ansökan inlämnas till kansliet senast fjorton (14) dagar före sammanträdet. 

 

Tid för sammanträdena  
(5 kap. 12 § KL)  
§ 6 Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli och 
augusti. För varje år beslutar kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena.  

 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
kommunfullmäktige första gången i november på dag och tid som avgående 
kommunfullmäktige bestämt. 

 

Extra sammanträde  
(5 kap. 12 § KL) 
§ 7 Ett extra sammanträde hålls om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av 
kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. 

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

 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
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Ställa in, ändra dag eller tid för sammanträde 
§ 8 Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa 
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 
 

Plats för sammanträde 
§ 9 Kommunfullmäktige sammanträder i Stenungesalen, Kulturhuset Fregatten. 

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

 

Deltagande på distans  
(5 kap. 16 § KL) 
§ 10 Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker 
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar innan sammanträdet anmäla detta till 
kansliet. Kommunfullmäktiges presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans 
är uppfyllda. Kommunfullmäktige får bestämma vad som närmare ska gälla kring deltagande på 
distans i kommunfullmäktige. 

 

Tillkännagivande av sammanträde  
(5 kap. 13–15 §§ KL) 
§ 11 Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med kommunfullmäktige 
och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Kommunfullmäktiges sammanträden ska 
tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje 
ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. 
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska 
behandlas. Kallelsen skickas digitalt, om inte skäl talar däremot.  

 
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 
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Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i lämpligt media för att nå så 
många kommunmedlemmar som möjligt. Presidiet avgör val av media för annonsering. 
Annonsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och de ärenden som ska 
behandlas. Urval av ärenden för annonsen får därvid ske. Om särskilda skäl föreligger får dock 
ordförande inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen. 

Annonsering av sammanträde ska, utöver vad som angivits ovan, även ske på kommunhuset 
och kulturhuset Fregatten.   

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§ 12 Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

  
Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar 
kommunfullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 

 
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde vid senare tidpunkt än inom en 
vecka, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  

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

 

Ärenden och handlingar till sammanträde  
(5 kap. 10-11 §§ och 21 § KL) 
§ 13 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

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

   
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och 
ersättare före sammanträdet.  

 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde, 
vid vilket de avses bli ställda. 
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Kallelse och övriga handlingar skickas digitalt till ledamöter och ersättare, om inte skäl talar 
däremot. I samband med att så görs ska även ärendehandlingar publiceras på kommunens 
hemsida för allmänheten att läsa.  

 
I sammanträdessalen ska det finnas anvisning för allmänheten om hur man på ett enkelt sätt får 
tillgång till sammanträdets ärendehandlingar digitalt.  

 

Vem väcker ärenden  
(5 kap. 22 § KL) 
§ 15 Ärenden i kommunfullmäktige får väckas av  

- en nämnd, 

- en ledamot genom motion,  

- en revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller 
om ärendet gäller granskningen, 

- fullmäktigeberedningar, 

- styrelsen för kommunala bolag och stiftelser i frågor som bolag/stiftelser är skyldiga att 
inhämta kommunfullmäktiges yttrande om.  

 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare  
(5 kap. 17–20 §§ KL)  
§ 16 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin partigrupp, som i sin tur kallar ersättare till 
tjänstgöring  

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

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

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

 
§ 19 Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under 
ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under 
pågående handläggning av ett ärende. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe.  

 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.  

 

Närvaro och upprop 
§ 20 En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
hos sekreteraren under hela sammanträdet.  
 
I början av varje sammanträde ska ledamöter och ersättare registrera sin närvaro i 
kommunfullmäktiges voteringssystem. När samtliga ledamöter och ersättare har registrerat sin 
närvaro meddelar sekreteraren vilka ersättare som ska tjänstgöra. I händelse av att 
voteringssystemet inte kan användas förrättas upprop utifrån uppropslistan. 
 
Närvarokontroll alternativt upprop ska på samma sätt ske i början av varje ny 
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.  
 
 

Protokollsjustering  
(5 kap. 69–70 §§, 8 kap. 12 § KL) 
§ 21 Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet från sammanträdet. 

 
Sedan uppropet har skett enligt § 20 väljer kommunfullmäktige två ledamöter att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda 
ordföranden vid röstsammanräkningar.   

 
Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. 

 
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt, innan kommunfullmäktige justerar den.  

 
Senast andra dagen efter att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på kommunens 
anslagstavla.  

  

Turordning för handläggning av ärendena  
§ 22 Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet.  

 
Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  
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Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 
med i tillkännagivandet.  

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

 

Yttranderätt vid sammanträdena  
(4 kap. 22, 24 §, 5 kap. 32, 40–41, 63–64 §§ KL) 

 
§ 23 Rätt att delta i överläggningen har: 

- Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vid behandling av ärende där nämndens 
verksamhetsområde berörs. 

- Ledamöter i en fullmäktigeberedning när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 
beredningen har handlagt.  

- Ordföranden i en nämnd eller en beredningsledare eller någon annan som besvarar en 
interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret.   

- Styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3–4 §§ KL, när 
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i bolaget.  

 
§ 24 Revisorerna och deras sakkunniga ska ges tillfälle att delta i överläggningen när 
kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

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

 
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i 
överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde 
ansvarar för behandlas. 

   
Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när 
revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas. 

 
§ 25 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, 
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och beredningsledarna i beredningarna, 
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena om 
det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag eller jäv. Detsamma gäller 
utomstående sakkunniga.  
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Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i 
den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma 
nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena.  

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

 
§ 26 Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Kommunfullmäktiges 
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

 

Talordning och ordningen vid sammanträdena  
(5 kap. 43 § KL)   
§ 27 Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning 
han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  
 
Debattinlägg får maximalt vara tre minuter långa. Föredragningar på sammanträdena får max 
vara 15 minuter långa, om undantag önskas ska detta beviljas av kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 
ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hens 
anförande.  
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 
Detta gäller såväl ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som andra som bevistar 
kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet.  
 

Yrkanden 
§ 28 När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts och kontrollerar att de har uppfattats rätt.  
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller läggas till, om inte kommunfullmäktige beslutar medge det enhälligt.  
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt. 
 

Deltagande i beslut  
(4 kap. 25 § KL) 
§ 29 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden 
innan beslutet fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
kommunfullmäktige fattar det med acklamation. 
 

Omröstningar  
(4 kap. 25 § KL, 5 kap 54 – 56, 58 §§ KL samt 2 § Lag om prop. 
Valsätt) 
§ 30 När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att 
justera protokollet.  
 
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster i voteringssystemet. I händelse 
av att omröstning inte kan genomföras i voteringssystemet, ska ledamöterna avge sina röster 
efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  
 
Voteringspropositionen ska godkännas av kommunfullmäktige innan en omröstning genomförs.  
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist.  
 
Ordföranden är alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ett ärende ska kunna avgöras.  
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst 
efter klubbslaget.  
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 
omedelbart. 
 
§ 31 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
 
En valsedel är ogiltig om den:  
1. upptar namnet på någon som inte är valbar,  
2. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  
3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  
 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
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Motioner 
(5 kap. 22 § KL) 
§ 32 En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.  
 
En motion får inte ta upp ämnen av olika slag.  
 
En motion väcks genom att den ges in till kommunkansliet eller vid ett sammanträde med 
kommunfullmäktige. Motioner kan lämnas in genom för ändamålet avsedd e-tjänst på 
kommunens hemsida eller i form av fysisk originalhandling med underskrift, alternativt 
originalhandling med underskrift som skannas och därefter skickas per e-post. 
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.  
 
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 

Hur ärenden avgörs 
(5 kap. 52–57 §§ KL)  
§ 33 Ordföranden ska se till att bara sådana ärenden avgörs som har tillkännagetts enligt § 11. 
Ett brådskande ärende får dock avgöras utan hinder av nämnda föreskrifter och trots att ärendet 
inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter beslutar det. 
 
När överläggningen avslutats lägger ordföranden fram förslag till beslut.  
 
Förslagen ska utformas så att de kan besvaras med ja eller nej. Ordföranden redovisar därefter 
sin uppfattning om vad som har beslutats och befäster beslutet med klubbslag, om inte 
omröstning begärs.  
 
Om omröstning begärs ska den ske öppet utom vid val, som inte är proportionellt.  
 
Utgången bestäms genom enkel majoritet, om inte annat är föreskrivet enligt lag.  
 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I ärenden som avser val fattas beslutet dock 
genom lottning.  
 
Ordföranden ska avstå att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget 
innebär att ett nytt ärende väcks.  
 
Ordföranden får avstå att lägga fram ett förslag till beslut om ordföranden anser att förslaget 
skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Kommunfullmäktige får 
dock besluta att förslaget ändå ska läggas fram. 
 

Bordläggning och återremiss 
(5 kap. 50–51 §§ KL)  
§ 34 Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller 
återremitterats på begäran av en minoritet. 
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För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet.  
 
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt 
återremittering. 
 
Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som biträds av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna.  
 
Ett bordlagt ärende ska behandlas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde, om 
kommunfullmäktige inte beslutar något annat. 
 

Bolagens initiativrätt  
(5 kap 22 § KL) 
§ 35 Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap 3 och 4 §§ KL får väcka ärenden i 
kommunfullmäktige om sådana ärenden som bolaget är skyldig att se till att 
kommunfullmäktige får ta ställning till. 

 

Interpellationer  
(5 kap 59-63 §§ KL) 
§ 36 En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.  

 
Interpellationen bör lämnas in till kommunkansliet tio (10) arbetsdagar före det sammanträde 
vid vilken ledamoten avser att ställa den. Interpellationer kan lämnas in genom för ändamålet 
avsedd e-tjänst på kommunens hemsida eller i form av fysisk originalhandling med underskrift, 
alternativt originalhandling med underskrift som skannas och därefter skickas per e-post. 
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid sammanträdet. 

 
Interpellationer får riktas till kommunstyrelsens ordförande, beredningsledare, ordföranden i en 
nämnd eller kommunens bolag och stiftelser, samt till ordförandena i kommunstyrelsens 
utskott.  

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

 
Ett svar på interpellationen ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att 
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kallelsen. 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare bör få del av svaret 4 dagar före den 
sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.  
 
Om interpellationen avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 kap 3 och 4 §§ KL, 
får den ordförande till vilken interpellationen ställts överlämna till en av kommunfullmäktige 
utsedd ledamot i bolagets styrelse att besvara interpellationen.  
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En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 
 

Frågor 
(5 kap. 64 § KL) 
§ 37 En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
 
En fråga ska lämnas in till kommunkansliet senast sju (7) arbetsdagar före det sammanträde vid 
vilken ledamoten avser att ställa den. En fråga kan lämnas in genom för ändamålet avsedd e-
tjänst på kommunens hemsida eller i form av fysisk originalhandling med underskrift, 
alternativt originalhandling med underskrift som skannas och därefter skickas per e-post. 
 
Vad som sägs i § 36 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte 
vara skriftligt.  
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilken den har ställts.  
 
I en debatt med anledning av frågan får endast den som ställt frågan och den tillfrågade delta. 
 

Beredning av ärenden  
(5 kap 26-36 §§ KL) 
§ 38 Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
kommunfullmäktige ska behandla ska beredas.  
 
Kommunfullmäktiges presidium och styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon 
anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.  
 
På varje ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige ska redovisas de 
kommunfullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie 
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. 
 
Kommunfullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning. Om en 
förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet får kommunfullmäktige också utan ytterligare 
beredning besluta, att den förtroendevaldes uppdrag ska återkallas enligt 4 kap. 9 § KL.  
 
En motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.  
 
Motion eller annat ärende som ska prövas av kommunfullmäktige och som inkommer mellan 
två kommunfullmäktigesammanträden, får ordföranden eller på dennes uppdrag 
kommunfullmäktiges sekreterare remittera till styrelsen för beredning. Den remitterade 
motionen anmäls på nästkommande sammanträde till både kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen.  
 
Eventuell debatt kring motionen sker när motionen beretts och inte när den anmäls.  
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Kommunfullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som inte 
remitterats med stöd av bestämmelserna i sjätte stycket.  
 
Kommunfullmäktige bör inte ha mer än en större föredragning per sammanträde. 
 

Återredovisning från nämnderna  
(6 kap 5 § KL) 
§ 39 Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom 
anges i respektive nämnds reglemente.  
 
Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av annan 
nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska lägga fram förslag till beslut i 
ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.  
 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  
(5 kap 24 och 32 § KL) 
§ 40 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet 
och anmärkning. 
 

Valberedning 
§ 41 På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige 
en valberedning för den löpande mandatperioden.  
 
Valberedningen består av det antal ledamöter och ersättare, som kommunfullmäktige 
bestämmer. 
 
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla 
med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som 
inte är ordförandeval.  
 
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.  
 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
 

Revisorernas budget 
(11 kap 8 § KL) 
§ 42 Kommunfullmäktiges presidium ska upprätta förslag till budget för revisorernas 
verksamhet.  
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Protokoll  
(5 kap 69 § och 8 kap 12 § KL) 
§ 43 Vid sammanträdena skrivs protokoll på ordförandens ansvar. Protokollet redovisar vilka 
ledamöter och ersättare som har tjänstgjort, och vilka ärenden som kommunfullmäktige har 
handlagt. 
 
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats, ska justeringen tillkännages på 
kommunens anslagstavla.  
 
Tillkännagivandet får inte tas bort före klagotidens utgång enligt 13 kap. 5 § KL.  
 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde justerar varje 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
ordföranden har lett.  
 
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt, innan kommunfullmäktige justerar den. 
 

Reservation 
(4 kap. 27 § KL) 
§ 44 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den 
sammanträdesdag beslutet fattades. 
 

Expediering och publicering 
§ 45 Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet.  
 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges skrivelser och 
de andra handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte kommunfullmäktige 
beslutar annat. 
 
§ 46 Protokollet ska utöver de i 8 kap 12 § KL uppställda kraven på tillkännagivande på 
anslagstavlan även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats. 
 

Sekreterare 
§ 47 Kommunsekreteraren tjänstgör som sekreterare vid kommunfullmäktiges sammanträden, 
om ej annat påkallas av omständigheterna. 
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Proportionella val 
(5 kap. 58 § KL) 
§ 48 Under förutsättning som anges nedan ska följande val vara proportionella:  
1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  
2. val av revisorer och revisorsersättare,  
3. val av ledamöter och ersättare i styrelser för aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser 
eller revisorer och revisorsersättare som ska granska en sådan styrelses förvaltning. 
 
Ett val ska vara proportionellt om det begärs av minst det antal ledamöter som motsvarar den 
kvot som man får om man dividerar antalet närvarande ledamöter med summan av det antal 
personer som valet avser plus 1.  
 
Om kvoten då blir ett decimaltal ska den avrundas till närmast högre hela tal.  
 
Om förfarandet vid ett sådant val finns det särskilda föreskrifter. 
 

Fullmäktigeberedningar 
 

Val 
§ 49 De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige 
för den löpande mandatperioden de ordinarie fullmäktigeberedningarna. 
 
Valen förrättas på det sammanträde vid vilket kommunfullmäktige väljer styrelsen och övriga 
nämnder. 
 
§ 50 Kommunfullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i 
beredningarna.  
 
Valbara till fullmäktigeberedningarna är fullmäktigeledamöter eller andra kandidater som 
partierna nominerar. 
 
Bland ledamöterna i beredningen väljer kommunfullmäktige en beredningsledare och en vice 
beredningsledare för den tid som de har valts till ledamöter. 
 
Beredningsledarna utses bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
 

Fasta beredningar 
§ 51 De ordinarie fullmäktigeberedningarna är: Demokratiberedningen, Beredningen för 
hållbara livsvillkor, Beredningen för miljö- och fysisk planering, Arvodesberedningen och 
Valberedningen. 
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Beredning 
§ 52 En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som kommunfullmäktige beslutar att 
överlämna till beredningen.  
 
En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i kommunfullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 
 
§ 53 En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till 
fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos kommunfullmäktige göra de framställningar 
som fullmäktigeberedningen finner påkallade. 
 
§ 54 En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de 
upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra 
sina uppgifter. 
 
§ 55 Kommunfullmäktige får tillsätta en eller flera tillfälliga fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga 
 

Tillfällig beredning 
§ 56 Kommunfullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en 
tillfällig beredning samt mandattiden för denna. 
 

Regelverk 
§ 57 För fullmäktigeberedningar ska tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.  
 
Det som sägs om deltagande på distans i § 10 gäller i tillämpliga delar även för beredningarna. 
 

Beredningsledares frånvaro 
§ 58  
Om beredningsledaren är frånvarande för en tid kortare än två månader ansvarar vice 
beredningsledare för att beredningen kallas till möten, att rapportering av arvoden sker och för 
ordförandeskapet på mötena. Inget extra arvode utgår.  
 
Skulle beredningsledaren inte kunna fullfölja sitt uppdrag under en tid som överstiger två 
månader upphör årsarvodet för beredningsledaren och det utbetalas i stället till vice 
beredningsledaren som fullföljer uppdraget till dess att beredningsledaren återigen kan fullfölja 
uppdraget, eller nyval sker. 
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REGLER FÖR ALLMÄNHETENS 
FRÅGESTUND I STENUNGSUNDS 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
1. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor på kommunfullmäktige.  
 
2. Frågorna får ställas till kommunfullmäktiges ledamöter, ordföranden och vice ordförandena i 
kommunens styrelse/nämnder, utskott och beredningsledare.  
 
3. Kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med kommunstyrelsens presidium avgör vem 
som ska besvara frågan.  
 
4. När ett kommunfullmäktigesammanträde tillkännages ska alltid information om allmänhetens 
frågestund finnas med.  
 
5. Allmänhetens frågestund hålls i början på varje kommunfullmäktigesammanträde.  
 
6. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.  
 
7. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att 
lämna upplysningar.  
 
8. Frågeställaren ska vara kommunmedlem.  
 
9. Frågan ska vara skriftlig, undertecknad och inlämnad senast en vecka före sammanträdet. 
Frågan skickas till kommun@stenungsund.se eller per post till Kansliet, Stenungsunds 
kommun, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund.   
 
10. Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden. Om särskilda skäl föreligger kan 
presidiet bestämma att en fråga ska framföras och besvaras, även om frågeställaren inte 
närvarar vid frågestunden.  
 
11. Om två eller flera personer ställt samma fråga får frågorna besvaras samtidigt.  
 
12. Frågan ska vara av allmänintresse och inte avse enskild persons ärende hos Stenungsunds 
kommun. Om frågan inte hinner behandlas eller inte kan besvaras får frågeställaren möjlighet 
att ställa sin fråga på ett kommande sammanträde i stället, alternativt få ett skriftligs svar om så 
önskas.  
 
13. Fråga ska kunna besvaras utan större utredning. 
 
14. Frågeställaren får läsa upp frågan i samband med frågestunden. Frågeställaren avgör själv 
om frågan ska framföras från talarstolen eller längre bak i salen, med en mikrofon. 
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Utöver vad som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 
Antalet ledamöter § 1 
5 kap 5 – 7 §§ KL 

Fullmäktige har 51 ledamöter. I Vallagen finns bestämmelser om 
antal ersättare. 

 
Ordförande och § 2 
vice ordförande 
5 kap 11 § KL De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet 

väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en 
förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen 
ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december 
månads utgång. 

 
Vid valet bestämmer fullmäktige mandattidens längd. 

 
§ 3 

 
Tills presidievalen har förrättats tjänstgör som ordförande den, 
som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

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

 
§ 4 

 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som 
ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan 
ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för 
den som avgått. 

 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

 
Tid och plats § 5 
för sammanträdena 
5 kap 12 och 13§§ KL Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i 

januari, juli, augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och 
tid för sammanträdena. 

Plats för sammanträdena bestäms av ordföranden. 

Det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, 
sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november på 
dag och tid som avgående fullmäktige bestämt.  
 
§ 5 a  
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. 
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar innan 
sammanträdet anmäla detta till kansliet. Kommunfullmäktiges 
presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans 
är uppfyllda. Kommunfullmäktige får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i 
kommunfullmäktige. 
 

Extra sammanträde § 6 
 

Ett extra sammanträde hålls om kommunstyrelsen eller minst en 
tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller ordföranden 
anser att det behövs. 

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

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

 
Ställa in eller ändra § 7 
dag, tid eller plats för 
sammanträde Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen, 
tiden eller platsen för sammanträdet. 

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

 
Tillkännagivande av sammanträde § 8 
5 kap § 13 KL 

Ordförande ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde 
med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska 
behandlas. 

 
Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

 
Kallelse till sammanträde § 9 
5 kap 15 § KL 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst 
en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden 
som ska behandlas. Med kallelsen ska sändas ärendehandlingar 
i den omfattning som ordföranden bestämmer. 

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

 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och 
ersättare före det sammanträde, vid vilket de avses bli ställda. 
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Annonsering § 10 
 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar 
som annonsering av sammanträde ska ske. 

 
 

Förlängning av § 11 
sammanträde eller 
fortsatt sammanträde Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 
sammanträdet. 

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

 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde vid senare 
tidpunkt än inom en vecka utfärdar ordföranden en kungörelse om 
det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

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

 
 

Ärenden och handlingar § 12 
till sammanträdena 
5 kap 24 § KL 
11 kap 10 och 11 §§ KL Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 
11 kap 21 § KL fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 
 
 

Vem väcker ärenden § 13 
 

Ärenden i fullmäktige får väckas av 
- en nämnd 
- en ledamot genom motion 
- en revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband 

med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller 
granskningen 

- fullmäktigeberedningar 
- styrelsen för kommunala bolag och stiftelser i frågor som 

bolag/stiftelser är skyldiga att inhämta fullmäktiges yttrande 
om. 
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Anmälan av hinder för § 14 
tjänstgöring och in- 
kallande av ersättare En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en 
5 kap 17 – 21 §§ KL del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin partigrupp, 

som i sin tur kallar ersättare till tjänstgöring. 
 

§ 15 
 

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

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

 
§ 16 

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

 
§ 17 

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

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller 
till ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på 
grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag 
inte tjänstgöra vid sammanträdet. 

 
Upprop § 18 

 
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som 
tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet. 
I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt 
uppropslistan. 

 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid 
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

 
Protokollsjustering § 19 
5 kap 69 § KL 

Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet 
från sammanträdet. 
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Sedan uppropet har förrättats enligt § 18 väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 

 
Protokollet ska vara justerat senast fjorton dagar efter 
sammanträdet. 

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

 
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska 
justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla. 

 
Turordning för hand- § 20 
läggning av ärendena 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits 
upp i tillkännagivandet. 

 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller 
flera ärenden. 

 
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska 
behandlas som inte finns med i tillkännagivandet. 

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

 
Yttranderätt vid sam- § 21 
manträdena 
4 kap 22 § KL Rätt att deltaga i överläggningen har: 
4 kap 24 § KL, 
5 kap 32, 40-41, 63 a. Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vid behandling 
och 64 §§ KL av ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

b. Ledamöterna i en fullmäktigeberedning när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 
c. Ordföranden i en nämnd eller en beredningsledare eller någon 
annan som besvarar en interpellation eller en fråga när 
överläggning hålls med anledning av svaret. 
d. styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3 § 
och 4 § KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
förhållandena i bolaget. 

 
§ 22 

 
Revisorerna och deras sakkunniga ska ges tillfälle att delta i 
överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen 
och årsredovisningen. 
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Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar 
ett ärende som berör revisorernas granskning eller egen 
förvaltning. 

 
§ 23 

 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice 
ordförandena i nämnderna och beredningsledarna i beredningarna, 
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena om det inte finns något hinder 
mot det på grund av sekretess enligt lag eller jäv. Detsamma gäller 
utomstående sakkunniga. 

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

 
§ 24 

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

 
Talarordning och § 25 
ordningen vid 
sammanträdena Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggning får ordet i 

den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 
 

Debattinlägg får maximalt vara tre minuter långa. Föredragningar 
på sammanträdena får max vara 15 minuter långa, om undantag 
önskas ska detta beviljas av kommunfullmäktiges presidium. 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också 
rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med 
anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter 
den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 
framställs. 

 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller 
uppträda på ett sätt som strider mot god ordning och inte efter 
tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån talaren 
ordet. Ett sådant ingripande får dock inte ske på grund av 
innehållet i talarens yttrande. I övrigt får ingen avbryta en talare 
under hans eller hennes anförande. 

 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte 
rättar sig efter tillsägelse. 
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Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får 
ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

 
Yrkanden § 26 

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

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

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

 
Deltagande i beslut § 27 
4 kap 25 § KL 

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

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

 
Omröstningar § 28 
4 kap 25 § KL, 
5 kap 54 – 56, 58 §§ KL När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två 
samt § 2 lag om prop. samt ledamöter som har utsetts att justera protokollet. 
Valsätt Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina 

röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 
 

Voteringspropositionen ska godkännas av fullmäktige innan en 
omröstning genomförs. 

 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

 
Ordföranden är alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ett 
ärende ska kunna avgöras. 

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

 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en 
ny omröstning genomföras omedelbart. 
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§ 29 
 

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

 
En valsedel är ogiltig om den: 
1. upptar namnet på någon som inte är valbar, 
2. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska 

väljas, 
3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

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

 
Motioner § 30 
5 kap 22 § KL 

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera 
ledamöter. 

 
En motion får inte ta upp ämnen av olika slag. 

 
En motion väcks genom att den ges in till kommunkansliet eller 
vid ett sammanträde med fullmäktige. 

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

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

 
Hur ärenden avgörs § 31 

 
Ordföranden ska se till att bara sådana ärenden avgörs som har 
tillkännagetts enligt § 8. Ett brådskande ärende får dock avgöras 
utan hinder av nämnda föreskrifter och trots att ärendet inte har 
beretts, om samtliga närvarande ledamöter beslutar det. 

 
När överläggningen avslutats lägger ordföranden fram förslag till 
beslut. 

 
Förslagen ska utformas så att de kan besvaras med ja eller nej. 
Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har 
beslutats och befäster beslutet med klubbslag, om inte omröstning 
begärs. 

 
Om omröstning begärs ska den ske öppet utom vid val, som inte är 
proportionellt. 
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Utgången bestäms genom enkel majoritet, om inte annat är 
föreskrivet enligt lag. 

 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I ärenden som avser 
val fattas beslutet dock genom lottning. 

 
Ordföranden ska avstå att lägga fram ett förslag till beslut, om 
ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks. 

 
Ordföranden får avstå att lägga fram ett förslag till beslut om 
ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider 
mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att 
förslaget ändå ska läggas fram. 

 
Bordläggning och § 32 
återremiss 

Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av 
minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet 
krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på 
begäran av en minoritet. 

 
För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel 
majoritet. 

 
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de 
ledamöter som begärt återremittering. 

 
Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering 
som biträds av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 

 
Ett bordlagt ärende ska behandlas på fullmäktiges nästa 
sammanträde, om fullmäktige inte beslutar något annat. 

 
Bolagens initiativrätt § 33 
5 kap 22 § KL 

Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap 3 och 4 §§ KL får 
väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som bolaget är 
skyldig att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

 
Interpellationer § 34 
5 kap 59-63 §§ KL 

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en 
ledamot. 

 
Interpellationen bör lämnas in till kommunkansliet tio (10) 
arbetsdagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att 
ställa den. 

 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, 
om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
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Interpellationer får riktas till KS:s ordförande, beredningsledare, 
ordföranden i en nämnd eller kommunens bolag och stiftelser, 
samt till ordförandena i kommunstyrelsens utskott. 

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

 
Ett svar på interpellationen ska vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör 
tas in i kallelsen. 

 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare bör få del av 
svaret 4 dagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

 
Om interpellationen avser förhållandena i ett sådant bolag som 
avses i 10 kap 3 och 4 §§ KL, får den ordförande till vilken 
interpellationen ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd 
ledamot i bolagets styrelse att besvara interpellationen. 

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

 
Frågor § 35 
5 kap 64 § KL 

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
En fråga ska lämnas in till kommunkansliet senast sju (7) 
arbetsdagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att 
ställa den. 

 
Vad som sägs i § 33 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar 
på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilken den har 
ställts. 

 
I en debatt med anledning av frågan får endast den som ställt 
frågan och den tillfrågade delta. 

 
Beredning av § 36 ärenden 
5 kap 26-36 §§ KL 

Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör styrelsen och 
fullmäktiges presidium hur de ärenden som fullmäktige ska 
behandla ska beredas. 

 
Fullmäktiges presidium och styrelsen får uppdra åt en 
förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 
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På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de 
fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående 
ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss 
av sådana ärenden som har fattats. 

 
Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående 
beredning. Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet får 
fullmäktige också utan ytterligare beredning besluta, att den 
förtroendevaldes uppdrag ska återkallas enligt 4 kap 9 § KL. 

 
En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas 
inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

 
Motion eller annat ärende som ska prövas av fullmäktige och som 
inkommer mellan två fullmäktigesammanträden, får ordföranden 
eller på dennes uppdrag fullmäktiges sekreterare remittera till 
styrelsen för beredning. Den remitterade motionen anmäls på 
nästkommande sammanträde till både fullmäktige och styrelse. 

 
Eventuell debatt kring motionen sker när motionen beretts och inte 
när den anmäls. 
Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller 
annat ärende som inte remitterats med stöd av bestämmelserna i 
sjätte stycket. 

 
Kommunfullmäktige bör inte ha mer än en större föredragning per 
sammanträde. 

 
Återredovisning från § 37 
nämnderna 
6 kap 5 § KL Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för 

nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. 
Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds 
reglemente. 

 
Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende 
som har beretts av annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 
Kommunstyrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om 
inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort 
det. 

 
Prövning av ansvars- § 38 
frihet och anmärkning 
5 kap 24 och 32 § KL Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och 

ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
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Valberedning § 39 
 

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

 
Valberedningen består av det antal ledamöter och ersättare, som 
fullmäktige bestämmer. 

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

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

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

 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 
Revisorernas budget § 40  

Fullmäktiges presidium ska upprätta förslag till budget för 
revisorernas verksamhet. 

 

Protokoll § 41 
5 kap 69 § KL 
8 kap 12 § KL Vid sammanträdena skrivs protokoll på ordförandens ansvar. 

Protokollet redovisar vilka ledamöter och ersättare som har 
tjänstgjort, och vilka ärenden som fullmäktige har handlagt. 

 
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats, ska 
justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla. 

 
Tillkännagivandet får inte tas bort före klagotidens utgång enligt 
13 kap 5 § KL. 

 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

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

 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige 
justerar den. 
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Reservation § 42 
4 kap 27 § KL 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. 

 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock 
lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag 
beslutet fattades. 

 
Expediering och § 43 
publicering 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och 
personer som berörs av besluten i protokollet. 

 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid 
tillställas hela protokollet. 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar 
fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i 
fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

 
§ 44 

 
Protokollet ska utöver de i 8 kap 12 § KL uppställda kraven på 
tillkännagivande på anslagstavlan även inom samma tid publiceras 
på kommunens webbplats. 

 
Sekreterare § 45 

 
Kommunsekreteraren tjänstgör som sekreterare vid fullmäktiges 
sammanträden, om ej annat påkallas av omständigheterna. 

 
Proportionella val § 46 

 
Under förutsättning som anges nedan ska följande val vara 
proportionella: 
1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
2. val av revisorer och revisorsersättare, 
3. val av ledamöter och ersättare i styrelser för aktiebolag, 

ekonomiska föreningar eller stiftelser eller revisorer och 
revisorsersättare som ska granska en sådan styrelses 
förvaltning 

 
Ett val ska vara proportionellt om det begärs av minst det antal 
ledamöter som motsvarar den kvot som man får om man dividerar 
antalet närvarande ledamöter med summan av det antal personer 
som valet avser plus 1. 
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Om kvoten då blir ett decimaltal ska den avrundas till närmast 
högre hela tal. 

 
Om förfarandet vid ett sådant val finns det särskilda föreskrifter. 

 
 

FULLMÄKTIGEBEREDNINGAR 
 

Val § 47 
 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 
fullmäktige för den löpande mandatperioden fyra ordinarie 
fullmäktigeberedningar. 

 
Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer 
styrelsen och övriga nämnder. 

 
§ 48 

 
Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i 
beredningarna. 

 
Valbara till fullmäktigeberedningarna är fullmäktigeledamöter 
eller andra kandidater som partierna nominerar. 

 
Bland ledamöterna i beredningen väljer fullmäktige en 
beredningsledare och en vice beredningsledare för den tid som de 
har valts till ledamöter. Beredningsledarna utses bland 
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

 
Fasta beredningar § 49 

 
De ordinarie fullmäktigeberedningarna är: Demokratiberedningen, 
Välfärdsberedningen, Ekonomi/personalberedningen och 
beredningen för Miljö- och fysisk planering. 

 
Beredning § 50 

 
En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige 
beslutar att överlämna till beredningen. 

 
En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 
uppgiftsområde. 

 
§ 51 

 
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom 
kommunen som hör till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde 
och hos fullmäktige göra de framställningar som 
fullmäktigeberedningen finner påkallade. 
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§ 52 
 

En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och 
anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs 
för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 
§ 53 

 
Fullmäktige får tillsätta ett eller flera tillfälliga 
fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller 
behandling av en viss fråga. 

 
Tillfällig beredning § 54 

 
Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och 
ersättare i en tillfällig beredning samt mandattiden för denna. 

 
Regelverk § 55 

 
För fullmäktigeberedningar ska tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll.  
 
Det som sägs om deltagande på distans i första stycket i § 5 a 
gäller i tillämpliga delar även för beredningarna. 
 

 
Beredningsledares § 56 
frånvaro 

Om beredningsledaren är frånvarande för en tid kortare än två 
månader ansvarar vice beredningsledare för att beredningen kallas 
till möten, att rapportering av arvoden sker och för 
ordförandeskapet på mötena. Inget extra arvode utgår. 

 
Skulle beredningsledaren inte kunna fullfölja sitt uppdrag under en 
tid som överstiger två månader upphör årsarvodet för 
beredningsledaren och det utbetalas istället till vice 
beredningsledaren som fullföljer uppdraget till dess att 
beredningsledaren återigen kan fullfölja uppdraget, eller nyval 
sker. 
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REGLER FÖR 
ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND I STENUNGSUNDS 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

1. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor på kommunfullmäktige. 
 

2. Frågorna får ställas till fullmäktiges ledamöter, ordföranden och vice ordförandena i 
kommunens styrelse/nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer, 
beredningsledare och tjänstemän. 

 
3. Kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med kommunstyrelsens presidium avgör 

vem som ska besvara frågan. 
 

4. När ett kommunfullmäktigesammanträde tillkännages och annonseras i ortstidning finns 
ska alltid information om allmänhetens frågestund finnas med. 

 
5. Allmänhetens frågestund hålls i början på varje fullmäktigesammanträde. 

 
6. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

 
7. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 

genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs 
för att lämna upplysningar. 

 
8. Frågeställaren ska vara kommuninvånare och mantalsskriven i kommunen. 

 
9. Frågan ska vara skriftlig, undertecknad och inlämnad till kommunhuset senast en vecka 

före sammanträdet. Frågan får kompletteras med muntliga följdfrågor på sammanträdet. 
 

10. Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden. 
 

11. Om två eller flera personer ställt samma fråga får frågorna besvaras samtidigt. 
 

12. Fråga ska kunna besvaras kortfattat. 
 

13. Frågeställaren ska läsa upp frågan i samband med frågestunden. Frågeställaren avgör 
själv om frågan ska framföras från talarstolen eller längre bak i salen, med en mikrofon. 
Frågeställarens taletid är begränsad till maximalt tre minuter. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

  
 
 
 
 
§ 316 Dnr: KS 2022/852 
 
Upphävande av riktlinjer för samspelet mellan politik och 
förvaltning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för samspelet mellan politik och förvaltning.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har utvärderat befintliga riktlinjer för samspelet mellan politik och 
förvaltning.  
Demokratiberedningens slutsats är att dokumentet inte är nödvändigt, utan snarare kan bidra 
till att skapa konfliktytor där sådana inte funnits tidigare.   
Demokratiberedningen föreslår att riktlinjerna upphävs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-28 
Riktlinjer för samspelet mellan politik och förvaltning 
 
 
Beslut skickas till 
Maja.odelius@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/852
2022-09-28

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Upphävande av riktlinjer för samspelet mellan politik och 
förvaltning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för samspelet mellan politik och förvaltning.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har utvärderat befintliga riktlinjer för samspelet mellan politik och 
förvaltning.  
Demokratiberedningens slutsats är att dokumentet inte är nödvändigt, utan snarare kan bidra 
till att skapa konfliktytor där sådana inte funnits tidigare.   
Demokratiberedningen föreslår att riktlinjerna upphävs. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet har ingen påverkan på barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-28 
Riktlinjer för samspelet mellan politik och förvaltning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/852
2022-09-28

 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

  
 
 
 
 
§ 311 Dnr: KS 2022/669 
 
Svar på återremiss - begäran om ytterligare medel från Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund för att finansiera utökad 
beredskap 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tillföra medel till Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
om 300 tkr för att finansiera nationellt uppdrag om utökad beredskap. Finansieringen innebär 
ett underskott avseende kostnaderna för räddningstjänst.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund har inkommit med en begäran om totalt 900 tkr från 
medlemskommunerna för att finansiera en utökad beredskap. Bakgrunden till begäran är 
Rysslands invasion av Ukraina som föranleder ett behov av att säkerställa kontinuiteten samt 
stärka förbundets förmåga i det civila försvaret.  
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 19 augusti 2022 med uppdraget att komplettera 
med information om eventuell statlig finansiering.  
 
Stenungsunds kommun har för år 2022 fått 243 tkr extra från staten. Dessa medel ska enligt 
besked från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) användas till kommunens 
civila försvar och krisberedskap. MSB:s beslut utgår dels från den så kallade 
kommunöverenskommelsen mellan MSB och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
statens vårändringsbudget 2022.   
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 
Beslut kommunstyrelsen 2022-09-19 § 278 
 
Beslut skickas till 
Peter.m.johansson@sbrf.se 
Maria.holmberg@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/669
2022-09-27

 
Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Svar på återremiss - begäran om ytterligare medel från Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund för att finansiera utökad 
beredskap 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tillföra medel till Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
om 300 tkr för att finansiera nationellt uppdrag om utökad beredskap. Finansieringen innebär 
ett underskott avseende kostnaderna för räddningstjänst.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund har inkommit med en begäran om totalt 900 tkr från 
medlemskommunerna för att finansiera en utökad beredskap. Bakgrunden till begäran är 
Rysslands invasion av Ukraina som föranleder ett behov av att säkerställa kontinuiteten samt 
stärka förbundets förmåga i det civila försvaret.  
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 19 augusti 2022 med uppdraget att komplettera 
med information om eventuell statlig finansiering.  
 
Stenungsunds kommun har för år 2022 fått 243 tkr extra från staten. Dessa medel ska enligt 
besked från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) användas till kommunens 
civila försvar och krisberedskap. MSB:s beslut utgår dels från den så kallade 
kommunöverenskommelsen mellan MSB och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
statens vårändringsbudget 2022.   
 
Beskrivning av ärendet 
Det pågår en militär konflikt i Ukraina som ett resultat av Rysslands invasion. Konflikten har 
lett till att det säkerhetspolitiska läget i Europa har försämrats. För att säkra kontinuiteten och 
förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet är det därför viktigt att samhällsviktiga 
aktörer vidtar förberedande åtgärder.  
 
Förvaltningen i kommunen har ökat sin ansträngning att stärka sin förmåga. Det har bland 
annat skett genom ett påskyndat arbete med att upprätta en plan för höjd beredskap, genom 
översyn och iordningsställande av skyddsrum samt genom pågående inköp av lösningar för att 
säkerställa vatten-, energi- och bränsleförsörjningen av kommunens verksamheter.  
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Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) ansvarar för samhällsviktig verksamhet och 
är en viktig del av civilförsvaret. SBRF kan också påverkas negativt av händelseutvecklingen 
i Europa. Direktionen för förbundet har därför bedömt att det är angeläget att stärka 
förbundets förmåga att hantera störningar genom att utveckla kontinuitetshanteringen och 
beredskapsplaneringen. För att finansiera utvecklingsarbetet har direktionen hemställt hos 
medlemskommunerna om ytterligare finansiering.  
 
Av underlaget från förbundet framgår att kontinuitetshanteringen och beredskapsplaneringen 
särskilt ska beröra: 
 

• Ledning och samverkan 
• Personalförsörjning 
• Sambandstjänst och IT-drift 
• Energiförsörjning 
• Fordon, material och utrustning 
• Livsmedels- och vattenförsörjning samt sanitetsåtgärder 
• Ekonomi- och upphandlingsfrågor 
• Kommunikation 
• Beredskapsplanering 

 
Av underlaget framgår att de åtgärder som följer av arbetet ska avse det korta perspektivet. 
Det framgår också att de ska vara genomförda senast den 30 juni 2022, men SBRF har ännu 
inte kunnat avsluta åtgärderna på grund av långa leveranstider. Vilka specifika åtgärder som 
har vidtagits redovisar inte SBRF i underlaget till kommunerna. 
 
Förvaltningen bedömer att SBRF:s förmåga att upprätthålla kontinuitet och bidra till 
civilförsvaret vid höjd beredskap är central. Det är därför positivt att SBRF har vidtagit en rad 
åtgärder för att stärka förmågan.  
 
Planering av hur verksamheten ska fungera även vid störda förhållanden, så kallad 
kontinuitetsplanering, får anses vara en del av en ändamålsenlig verksamhetsplanering, 
särskilt om verksamheten är samhällsviktig. Inom ramen för kontinuitetsplaneringen ingår att 
genomföra omvärldsbevakning och omfallsanalyser för att på så vis hålla 
kontinuitetsplaneringen à jour. Förvaltningens bedömning är därför att kontinuitetsplanering 
inte är ett tillkommande ansvarsområde.  
 
Inte heller planeringen av det civila försvaret kan anses vara en tillkommande uppgift för 
kommunala aktörer, då regeringen redan 2015 beslutade att totalförsvarsplaneringen skulle 
återupptas. Flera kommuner och kommunala aktörer, Stenungsunds kommun inkluderat, har 
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kommit igång sent med arbetet att ta fram nödvändiga planeringsunderlag. Arbetet med att ta 
fram en plan för höjd beredskap pågår dock och uppgiften har hög prioritet i förvaltningen.  
 
Finansiering av kommunernas arbete med civilt försvar och krisberedskap 

Kommunerna får genom överenskommelser mellan MSB och SKR ersättning av staten för att 
genomföra uppgifter kopplade till krisberedskap och civilt försvar i enlighet med lagen 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH). Hur ersättningen får användas är reglerat och kommunen 
kan behöva återrapportera hur dessa medel har använts. 

De medel som utbetalas till Stenungsunds kommun används primärt för att finansiera delar av 
säkerhetssamordnarens tjänst, insatser inom civilt försvar och krisberedskap samt andra till 
området hörande insatser. För 2022 används en betydande del för att finansiera extern hjälp 
med att ta fram en plan för höjd beredskap.  
 
Riksdagen har i juni 2022 fattat beslut om en vårändringsbudget som utökar ersättningen till 
kommunerna.  
 
Nedan framgår hur de statliga medlen ser ut år 2022.  
 
Krisberedskap  
Grundbelopp krisberedskap 318 tkr 
Verksamhetsersättning krisberedskap 473 tkr 
Ersättning för utomhusvarning 14 tkr 
Totalt 805 tkr 
 
Civilt försvar 250 tkr 
 
Extra medel 2022  
Grundbelopp  155 tkr 
Ersättning per invånare 87 tkr 
 
Av utbetalningsunderlaget från MSB framgår att 57 tkr av de extra statliga medlen ska 
användas till krisberedskap och 186 tkr till arbete med civilt försvar.  
 
Finansiering av räddningstjänstens insatser 
Räddningstjänst är en kommunal angelägenhet. Stenungsunds kommun har lagt över ansvaret 
för räddningstjänsten till kommunalförbundet Södra Bohusläns räddningstjänstförbund. 
Räddningstjänsten får inte särskilt ta del av de statliga medel som kommunen får från MSB. 
Däremot finansieras räddningstjänsten av kommunbidrag. Detta bidrag ska användas för att 
finansiera de uppgifter som åligger räddningstjänsten. Förvaltningens bedömning är att 
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kontinuitetsplanering och totalförsvarsförberedelser ingår i detta uppdrag. I den utsträckning 
som en uppgift tillkommer och förbundet bedömer att utförandet av uppgiften inte kan 
finansieras inom ram kan förbundet hemställa om ytterligare finansiering.  
 
SBRF har tidigare år fått ta del av kommunens krisberedskapsmedel. År 2021 gjordes 
exempelvis en utbetalning i oktober om 117 tkr. Tidigare år har 150 tkr utbetalats. Syftet med 
bidraget har dels varit att finansiera SBRF:s omhändertagande av utomhusvarningssystemet 
samt räddningstjänstens och kommunens gemensamma krisberedskapsansträngningar. SBRF 
har utifrån förvaltningens bedömning brustit i sin återrapportering till kommunen, främst i 
bemärkelsen att återrapporteringen har varit för ospecifik. Dessutom har SBRF avsagt sig 
uppgifter som förbundet tidigare utfört åt kommunen, exempelvis att vara första vägen in vid 
någon typ av kris. Förvaltningen har därför inte för avsikt att göra någon utbetalning till 
räddningstjänsten under 2022. Övriga medlemskommuner gör inga utbetalningar av 
krisberedskapsmedel till förbundet.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
De extramedel som har utbetalats till kommunen räcker inte för att täcka räddningstjänstens 
hemställan. Dessutom behöver medlen användas för kommunala ändamål.  
 
Förvaltningen bedömer dock att medel bör tillskjutas för att täcka de kostnader som har 
uppkommit som ett resultat av förbundets kontinuitetshantering och beredskapsplanering. 
Enligt den i förbundsordningen gällande modellen för kostnadsfördelning ska Stenungsunds 
kommuns andel av förbundet ökade kostnader uppgå till 300 tkr. Den tillkommande 
kostnaden kommer innebära ett underskott för kommunens kostnader för räddningstjänst.  
 
SBRF har vid kontakter med förvaltningen uppgett att det är osäkert om kostnaderna kommer 
att uppgå till 900 tkr. Det är sannolikt att utfallet blir lägre.  
 
Sammanfattande bedömning 
Trots bedömningen att varken totalförsvarsförberedelser eller kontinuitetsplanering är 
tillkommande uppgifter för kommunen och räddningstjänsten har händelseutvecklingen i 
Europa inneburit att det förberedande arbetet behövt accelereras och att förändringar i 
planering och prioriteringar varit aktuella. Dessutom har nya köp varit nödvändiga. 
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att det är positivt att räddningstjänsten vidtar 
förberedande och kontinuitetshöjande åtgärder.  
 
Kommunen får statliga bidrag för höjd beredskap men dessa medel används för att finansiera 
kommunens egna behov inom civilt försvar, krisberedskap och höjd beredskap. De statliga 
bidragen täcker inte heller räddningstjänstens hemställan vilket ändå medför att extra medel 
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behöver tillföras för att tillgodose SBRF:s behov. Några andra statliga bidrag finns inte att 
söka för att finansiera SBRF:s hemställan. 
 
Förvaltningen bedömer att en hemställan om finansiering för att vidta särskilda åtgärder borde 
ha tillställts kommunerna innan verkställande. Redan innan direktionen fattade beslut om 
hemställan uppgick de ofinansierade kostnaderna till 300 tkr. Om medlemskommunerna inte 
beslutar att tillskjuta medel kvarstår kostnaderna i förbundet. De leder då till ett underskott 
som får finansieras av kommunerna enligt gällande fördelningsmodell.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barn, precis som alla andra medborgare i Stenungsunds kommun påverkas av 
räddningstjänsten utifrån verksamhetens uppdrag att genomföra räddningsinsatser för att 
minska skador till följd av bränder och andra olyckor. Stärkt förmåga för förbundet bedöms 
därför vara positivt för barn. Detta ärende rör emellertid finansiering av kostnader som redan 
uppstått i förbundet, vilket gör att ärendet i sig inte har någon påverkan på barn.  
 
Juridiska bedömningar 
Modellen för hur kostnader ska fördelas framgår av förbundsordningen.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 
Protokoll KS 2022-09-19 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Peter.m.johansson@sbrf.se 
Maria.holmberg@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 278 Dnr: KS 2022/669 
 
Begäran om ytterligare medel från Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund för att finansiera utökad beredskap 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med motiveringen att ärendet ska kompletteras med 
information om eventuell statlig kompensation.   
 
 
Reservationer och särskilda uttalanden  
Alexandra Ward-Slotte (M) meddelar att hon inte deltar i beslutet. 
 
  
Sammanfattning av ärendet 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund har inkommit med en begäran om totalt 900 tkr från 
medlemskommunerna för att finansiera en utökad beredskap. Bakgrunden till begäran är den 
pågående militära konflikten i Ukraina som föranleder ett behov av att säkerställa 
kontinuiteten samt stärka förbundets förmåga i det civila försvaret.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-24 
Protokoll SBRF direktionen 2022-06-09 och tjänsteskrivelse från SBRF 
 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 14:15-14:25 på begäran av Nedzad Deumic (KD). 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att ärendet ska 
kompletteras med information om eventuell statlig kompensation.   
 
Göder Bergermo (L) föreslår att ärendet avgörs idag.  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återremitteras. 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
Erica.bjarsved@stenungsund.se  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 150 Dnr: KS 2020/461 
 
Slutrapport – Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet 
Vision 2035 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om utredningen av Stenungsund Arena med 
perspektivet Vision 2035 och förklarar uppdraget slutfört.  
 
Förvaltningen samt personal- och ekonomiutskottet får i uppdrag att planera vidare 
utvecklingen av arenan i budgetprocessen.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav i strategisk plan 2020 - 2022 förvaltningen i uppdrag att göra en 
utredning, med tidsplan och kalkyl, om utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet 
2035. 

Utredningsuppdraget delredovisades på välfärdsutskottet i september 2020. Förvaltningen 
informerade då välfärdsutskottet om att man i sitt arbete fokuserar på omvärldsbevakning, 
målbild och dialog med berörda parter.  

Kommunfullmäktige behandlade utredningen i januari 2021. I samband med redovisningen 
föreslogs att resultatet av medborgardialogerna och dialogsamtalen skulle lyftas i en 
slutrapport till kommunfullmäktige i december 2021. 
 
Slutrapporten redovisar nu fyra inriktningar i arbetet med att utveckla Stenungsund Arena mot 
2035 och dessa är:  

• Öka tillgängligheten för målgrupper som inte nås i nuläget genom att vara öppen för 
alla och skapa förutsättningar för såväl organiserad som oorganiserad idrott. 

• Skapa en levande arena där det ständigt pågår aktiviteter som stärker Arenan som 
mötesplats och som ger inspiration till nya aktiviteter för besökaren. 

• Utveckla förutsättningarna för fler föreningar att verka i Arenan. 
• Bygga flexibla lokallösningar för att möta framtidens efterfrågan. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2022-05-04 § 34 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Slutrapport 2022-03-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 § 15 
Tjänsteskrivelse 2020-09-18 
Utredning 2020-10-01 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Lisbeth Svensson (L) föreslår som tillägg till välfärdsutskottets förslag att förvaltningen samt 
personal- och ekonomiutskottet får i uppdrag att planera vidare utvecklingen av arenan i 
budgetprocessen.  
 
Maria Renfors (M) tillstyrker Lisbeth Svenssons (L) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med välfärdsutskottets förslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta Lisbeth Svenssons (L) tilläggsförslag och 
konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-05-04

  
 
 
 
 
§ 34 Dnr: KS 2020/461 
 
Slutrapport – Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet 
Vision 2035 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om utredningen av Stenungsund Arena med 
perspektivet Vision 2035 och förklarar uppdraget slutfört.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav i strategisk plan 2020 - 2022 förvaltningen i uppdrag att göra en 
utredning, med tidsplan och kalkyl, om utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet 
2035. 

Utredningsuppdraget delredovisades på välfärdsutskottet i september 2020. Förvaltningen 
informerade då välfärdsutskottet om att man i sitt arbete fokuserar på omvärldsbevakning, 
målbild och dialog med berörda parter.  

Kommunfullmäktige behandlade utredningen i januari 2021. I samband med redovisningen 
föreslogs att resultatet av medborgardialogerna och dialogsamtalen skulle lyftas i en 
slutrapport till kommunfullmäktige i december 2021. 
 
Slutrapporten redovisar nu fyra inriktningar i arbetet med att utveckla Stenungsund Arena mot 
2035 och dessa är:  

• Öka tillgängligheten för målgrupper som inte nås i nuläget genom att vara öppen för 
alla och skapa förutsättningar för såväl organiserad som oorganiserad idrott. 

• Skapa en levande arena där det ständigt pågår aktiviteter som stärker Arenan som 
mötesplats och som ger inspiration till nya aktiviteter för besökaren. 

• Utveckla förutsättningarna för fler föreningar att verka i Arenan. 
• Bygga flexibla lokallösningar för att möta framtidens efterfrågan. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-05-04

Slutrapport 2022-03-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 § 15 
Tjänsteskrivelse 2020-09-18 
Utredning 2020-10-01 
 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se 
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Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Slutrapport - utredning av Stenungsund Arena med perspektivet 
Vision 2035 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om utredningen av Stenungsund Arena med 
perspektivet Vision 2035 och förklarar uppdraget slutfört.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav i strategisk plan 2020 - 2022 förvaltningen i uppdrag att göra en 
utredning, med tidsplan och kalkyl, om utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet 
2035. 

Utredningsuppdraget delredovisades på välfärdsutskottet i september 2020. Förvaltningen 
informerade då välfärdsutskottet om att man i sitt arbete fokuserar på omvärldsbevakning, 
målbild och dialog med berörda parter.  

Kommunfullmäktige behandlade utredningen i januari 2021. I samband med redovisningen 
föreslogs att resultatet av medborgardialogerna och dialogsamtalen skulle lyftas i en 
slutrapport till kommunfullmäktige i december 2021. 
 
Slutrapporten redovisar nu fyra inriktningar i arbetet med att utveckla Stenungsund Arena mot 
2035 och dessa är:  

• Öka tillgängligheten för målgrupper som inte nås i nuläget genom att vara öppen för 
alla och skapa förutsättningar för såväl organiserad som oorganiserad idrott. 

• Skapa en levande arena där det ständigt pågår aktiviteter som stärker Arenan som 
mötesplats och som ger inspiration till nya aktiviteter för besökaren. 

• Utveckla förutsättningarna för fler föreningar att verka i Arenan. 
• Bygga flexibla lokallösningar för att möta framtidens efterfrågan. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
Slutrapporten inleds med en kort information om Stenungsund Arenas utveckling. (En djupare 
information om utvecklingen återfinns i tjänsteskrivelse av 2020-09-18.)  
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Därefter följer en kort information om utredningsarbetets viljeinriktningar: Utredningen utgår 
från Vision 2035, Agenda 2030 mål 3 – ”God hälsa och välbefinnande” och Nationellt mål för 
folkhälsa – ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  
 
I en efterföljande nulägesanalys redogörs för nuvarande utbud och primära målgrupper men 
framför allt resultatet av genomförda dialoger med medborgare, föreningar, näringsliv och 
förvaltning. För att möta de synpunkter som framförts i dialogerna, och med utgångspunkt att 
förbättra förutsättningarna för en god hälsa för så många som möjligt, presenterar utredningen 
ett antal lösningar på strategisk nivå, inklusive kostnadskalkyl och tidsplan, kopplat till ishall, 
simhall, utomhusträning, inomhusträning samt service och utbud.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I det av kommunfullmäktige den 13 juni 2019 beslutade uppdraget efterfrågades en 
kostnadskalkyl för genomförande. Den kostnadskalkyl som presenteras är en översiktlig 
uppskattning av kostnader och ska enbart ses som en indikation. Den kan variera väsentligt 
utifrån till exempel konstruktionsval, behov av grundarbeten med mera. 
Under de senaste åren har det skett en betydande kostnadsinflation. SCBs byggkostnadsindex 
visar exempelvis att kostnader för byggnadsmaterial ökade med 16,6 procent och att 
byggkostnaderna totalt ökade med 7,6 procent mellan januari 2021 och januari 2022. Fortsatt 
hög inflation medför således en betydande kalkylosäkerhet.  
 
Förvaltningen har uppskattat en rimlig investeringskostnad för exempelvis byggnation av en 
multisporthall, utvecklat utbud för utomhusträning, kompletterande simbassäng och 
kompletterande ishall. Den översiktliga uppskattningen av kostnader för byggnation enligt 
förslaget är 267 mnkr och tidsplanen för respektive investering är satt till fyra år inklusive 
eventuella förarbeten, förutom för området ”utvecklat utbud för utomhusträning” där 
tidsplanen är drygt två år, inklusive eventuella förarbeten.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör på flera sätt barns och ungdomars förutsättningar i Stenungsunds kommun och 
har potential att förbättra välbefinnande hos dessa. Förvaltningen har försökt att fånga tankar 
kring vad arenan skulle kunna vara 2035 både för barn och ungdomar som idag besöker 
arenan men även för dem som idag inte nyttjar arenan och på så sätt bidra till att förstärka den 
sociala hållbarheten i Stenungsunds kommun. 
 
Juridiska bedömningar 
Förvaltningen har inte funnit några relevanta juridiska aspekter att beakta i ärendet. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
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Ärendet berör mål nr 3 som handlar om att skapa god hälsa och välbefinnande genom arbete 
med att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för människor i alla åldrar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Slutrapport 2022-03-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 § 15 
Tjänsteskrivelse 2020-09-18 
Utredning 2020-10-01 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se 
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Slutrapport - utredning av Stenungsund Arena med perspektivet 
Vision 2035 
 
Slutsats 
Utifrån Vision 2035, Agenda 2030 och nationella mål för folkhälsan bör inriktningen för 
utvecklingen av Stenungsund Arena vara att: 

• Öka tillgängligheten för målgrupper som inte nås i nuläget genom att vara öppen för 
alla och skapa förutsättningar för såväl organiserad som oorganiserad idrott 

• Skapa en levande arena där det ständigt pågår aktiviteter som stärker Arenan som 
mötesplats och som ger inspiration till nya aktiviteter för besökaren 

• Utveckla förutsättningarna för fler föreningar att verka i Arenan 
• Bygga flexibla lokallösningar för att möta framtidens efterfrågan 

 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i strategisk plan 2020-2022 uttalat följande uppdrag: 

Förvaltningen får i uppdrag att göra en utredning, med tidsplan och kalkyl, om 
utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet 2035 

Utredningsuppdraget delredovisades på välfärdsutskottet i september 2020. På 
delredovisningen betonades vikten av ett aktivt deltagande från medborgarna. Förvaltningen 
fick i uppdrag att bjuda in medborgarna till dialog och samtal.  

Kommunfullmäktige behandlade utredningen i januari 2021. I samband med redovisningen 
föreslogs att resultatet av medborgardialogerna och dialogsamtalen skulle lyftas i en slutrapport 
till kommunfullmäktige i december 2021.  
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1. Stenungsund Arenas utveckling i korthet 
De ursprungliga planerna för det som idag är Stenungsund arena var att skapa framtidens 
idrottscentrum. I planerna ingick nya ishallar, ombyggnad av Sundahallen för att förbättra 
möjligheterna för friskvård samt att ersätta simhallen. Stenungsund Arena invigdes under 2018. 
Vid invigningen hade en ny ishall byggts, simhallen hade ersatts och Sundahallen hade byggts 
om. 

 

 

 

2. Viljeinriktningar för utvecklingsarbetet 
Det finns tre övergripande viljeinriktningar som varit vägledande för utredningen: Kommunens 
vision, FN:s Agenda 2030 samt det nationella målet med folkhälsoarbetet. 

Vision 2035 – I kommunens vision framgår bland annat att kommunen ska präglas av trygga 
miljöer, ett attraktivt centrum och ett rikt kulturliv. Därtill anges att all hållbar utveckling kräver 
deltagande från invånarna.  

Agenda 2030, God hälsa och välbefinnande – Enligt 
mål 3 i Agenda 2030 är god hälsa en grundläggande 
förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla 
potential. 

Nationellt mål för folkhälsa – Skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation. Kommunens verksamhetsplan för 
folkhälsa utgår ifrån detta mål. 

Kommunens vision, Agenda 2030 och målet för folkhälsa har varit utgångspunkten för 
sammanställningar och analys i denna utredning. Detta innebär att (1) förbättrade 

Bild: Gestaltning av fullt utbyggt område. Utdrag ur 
gestaltningsprogram för Nya Nösnäs, Pyramiden arkitekter AB
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förutsättningar för en god hälsa för så många som möjligt och (2) hög delaktighet har fungerat 
som ett raster. 

 

3. Nulägesanalys 
3.1 Nuvarande utbud 
I och runt Stenungsund Arena finns ett brett utbud av aktiviteter. Sammanställningen nedan 
visar tillgängliga platser/lokaler utifrån målgrupp och säsong.  

Av sammanställningen framgår att allmänheten kan nyttja simhall, gym och bowling för fysisk 
aktivitet året runt. Ishall och bordtennislokal finns även tillgängligt året runt men i begränsad 
omfattning. Utöver dessa platser/aktiviteter saknas förutsättningar för allmänheten till 
oorganiserad/spontan fysisk aktivitet. Ur allmänhetens perspektiv finns ett förmodat utbudsgap 
vad gäller oorganiserade aktiviteter inomhus eller året runt.  

 

Ur föreningarnas perspektiv framgår, av kommunens bokningssystem, att merparten av den 
tillgängliga tiden är uppbokad i ishall, idrottshall, bordtennislokalen samt brottarlokalen. Det 
finns således även ett förmodat utbudsgap vad gäller befintliga aktiviteter och lokaler. 
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3.2 Delaktighet från medborgare 

Kommunens invånare fick möjlighet att bidra med sina åsikter och tankar kring hur arenan och 
området runt arenan bör utvecklas via en enkät.1 Medborgarnas synpunkter har varit vägledande 
för utredningens kategorisering av behov/önskemål och lösningar.  

Generellt upplever medborgarna att arenan har ett brett utbud och är fräsch. Utifrån 
medborgarnas svar framträder i huvudsak fem kategorier: 80 procent av svaren berör ishallen, 
simhallen, utomhusträning, multisporthall/inomhusträning samt tillgänglig service och utbud. 
Nedan sammanfattas av inkomna synpunkter utifrån identifierade kategorier. 

Kategori Önskemål 

Ishall:  Fler istider för allmänheten.  

Simhall:  Utökade möjligheter till lek för barn och unga. Det finns även önskemål 
om utökade möjligheter för motionssimning.   

Utomhusträning: Åsikterna kopplat till utomhusträning omfattar flera olika delar. Det 
handlar dels om att renovera eller rusta upp befintlig verksamhet såsom 
Nösnäsvallen och elljusspåret, dels utökade möjligheter till 
spontanträning/oorganiserad idrott utomhus genom exempelvis 
utomhusgym. 

Inomhusträning: Utökade möjligheter till både oorganiserad idrott individuellt och träning 
i grupp som inte är föreningsorganiserad. Flera kommuninvånare framför 
att det vore positivt att samla fler idrotter i Arenan. 

Service och utbud:  Gör Arenan till en naturlig mötesplats i kommunen för alla olika typer av 
aktiviteter. Förslag som framförs är bland andra konserter och teater, 
marknader och familjedagar.  

 

3.3 Dialog med föreningar 
Förvaltningen har haft dialogmöten med de 14 föreningar som regelbundet finns i arenan samt 
de övriga föreningar som har visat intresse av att vara i arenan. Föreningarnas utmaningar och 
behov redogörs för nedan. 

Kategori Utmaningar, behov och önskemål 

 
1 Enkäten bestod av öppna frågor såsom ”Vad brukar du göra när du besöker Stenungsund Arena?”, ”Vad 
tycker du är bra med arenan idag?” och ”Vad tycker du behöver utvecklas med arenan fram till 2035?” Totalt 
inkom 203 svar. 
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Ishall:  Alla tider mellan klockan 15 och 22 är bokade i nuläget vilket begränsar 
föreningarna. De två föreningar som nyttjar ishallen ser ett behov av mer 
istid för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. 

Simhall:  Simhallen har hög efterfrågan från allmänheten, skolor, föreningen och 
andra aktörer. Den förening som nyttjar simhallen ser ett behov av 
ytterligare tid i simhallen för att kunna utveckla verksamheten ytterligare.   

Utomhusträning: Flera föreningar har önskemål om utökade möjligheter till utomhusträning. 
Detta gäller både idrotter som traditionellt har betraktats som 
utomhusidrotter och idrotter som betraktas som inomhusidrotter men som 
önskar variation.  

 Flera idrotter som traditionellt har betraktats som utomhusidrotter, såsom 
friidrott, har i verkligheten både en inomhus- och en utomhussäsong. 
Dessa föreningar önskar ökade möjligheter till vissa 
aktiviteter/idrottsgrenar inomhus.  

Inomhusträning:  Flera föreningar ser möjligheter till utökat samarbete med gymnasieskolan 
om fler inomhushallar fanns tillgängliga. De föreningar som ej nyttjar 
arenan idag prognostiserar kommande utmaningar med att tillgodose 
publikefterfrågan och ser en möjlighet att ha arenan som ”hemmaarena”.  

Service och utbud:  Några föreningar ser utmaningar kopplat till tillräckliga komplement för 
elitsatsningar samt för att behålla talanger. I detta ingår exempelvis 
tillgång till fyslokaler för föreningarnas medlemmar. 

   

3.4 Näringslivet 
En omvärldsanalys visar att efterfrågan på vissa större evenemang och mässor minskat under 
flera år. Förvaltningen bedömer därför att den ursprungliga planen med arenan att fokusera på 
större evenemang och mässor inte längre är relevant. Det finns fortsatt efterfrågan på cuper, 
läger och andra typer av evenemang. 

Näringslivet ser möjligheter kring hur arenan och näringslivet kan komplettera varandra. Om 
det exempelvis finns möjligheter till att genomföra cuper och läger på arenan kan exempelvis 
hotell bidra med logi. Sammantaget vill näringslivet öka attraktionskraften för arenan vilket 
leder till positiva spillover-effekter för näringslivet.  

 

3.5 Förvaltningen 
Nösnäsgymnasiet ser möjligheter att utveckla utbildningsutbudet. En utvecklad arena skapar 
förutsättningar för gymnasieprogram för specialidrotter med och utan riksintag. En utvecklad 
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arena ger även möjligheter att profilera skolan mot friskvård och hälsa, vilket omfattar mer än 
idrott. För att kunna tillhandahålla gymnasieprogram med riksintag krävs dock 
boendemöjligheter för eleverna. Gymnasiet lyfter även behovet av att kunna använda 
utomhusplanerna vintertid då eleverna i nuläget skjutsas till andra platser. Slutligen ser 
gymnasiet ett behov av fler möjligheter till spontanidrott och utomhusaktiviteter såsom 
exempelvis utomhusgym. 

Kultur- och fritid ser betydande möjligheter till större helhetssyn och att nå fler målgrupper. 
Arenan når framgångsrikt många kommuninvånare samtidigt som det finns grupper som inte 
nås alls i nuläget, exempelvis unga utanför föreningslivet, hushåll med låg ekonomisk standard2 
och personer med funktionsvariationer.  

Genom en utvecklad arena kan förvaltningen skapa en naturlig mötesplats som lockar såväl 
unga som äldre. För att öka attraktionskraften och möjliggöra fler besökare ser förvaltningen 
ett behov av utökade möjligheter för både oorganiserad idrott och aktiviteter som är delvis 
organiserade. Exempel på delvis organiserade aktiviteter är prova-på-idrott, vattenlek och 
utomhuslek.   

 

3.6 Sammanställningar av behov och önskemål 
I tabellen nedan framgår en sammanställning av alla intressenters behov och synpunkter kopplat 
till de vanligast förekommande kategorierna; ishall, simhall, service, utomhusträning och 
inomhusträning.  

 Medborgare Föreningar Näringsliv Förvaltningen 
Ishall Fler tillgängliga 

tider 
Fler tillgängliga 
tider 

- Aktiviteter för 
målgrupper som 
ej nås i nuläget 

Simhall Möjligheter för lek 
och liknande för 
barn och unga 

Fler tillgängliga 
tider 

Fler tillgängliga 
tider för privata 
aktörer såsom 
babysim 

Aktiviteter mot 
målgrupper som 
ej nås i nuläget, 
exempelvis lek för 
unga och 
vuxensimskola. 
Ökande behov av 
rehabträning 

Utomhusträning Rusta upp och 
utöka möjlighet till 
spontanträning 
utomhus 

Möjlighet till 
utomhusträning 
 
Utveckla 
Nösnäsvallen och 
grusplanen 

- Möjlighet till 
oorganiserad och 
delvis styrd 
idrott/aktiviteter 
 

 
2 Med låg ekonomisk standard avses hushåll med en disponibel inkomst under 60 procent av medianvärdet i 
riket. Folkhälsomyndigheten använder detta som en av indikatorerna för att mäta folkhälsan och dess 
förutsättningar. Se även Folkhälsomyndigheten. Låg ekonomisk standard, barn [Internet]. Stockholm: 
Folkhälsomyndigheten; 2022  
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Utveckla 
Nösnäsvallen och 
grusplanen 

Inomhusträning Utökade 
möjligheter till 
spontanidrott 
samt samla fler 
idrotter i arenan 

Utökade 
möjligheter att ha 
arenan som 
hemmaarena.  

Utökade 
möjligheter till 
cuper och 
evenemang 

Möjlighet till 
oorganiserad och 
delvis styrd 
idrott/aktiviteter 

Service Bredare innehåll 
både vad gäller 
idrott och kultur 

Komplettera 
utbud för att 
möjliggöra 
elitsatsningar 

- Nya mötesplatser  

 

Sammanställningen visar att det finns likheter mellan olika intressegruppers behov. 
Sammantaget indikerar sammanställningen önskemål om att dels vidareutveckla befintligt 
utbud, dels utökade möjligheter till såväl oorganiserad som organiserad idrott inomhus och 
utomhus. 

 

4. Analys av lösningar 
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis förslag på lösningar för att lösa de behov som identifierats 
i nulägesanalysen. I avsnittet beskrivs även en analysmodell som stöd för prioritering av 
lösningarna. 

Utifrån målsättningarna för 2035 utgår lösningarna från att förbättra förutsättningarna för en 
god hälsa för så många som möjligt. Lösningarna beskrivs på en strategisk nivå och inkluderar 
således inte hur detaljerade frågor ska hanteras såsom antal omklädningsrum eller vilket 
innehåll som ska finnas på vilken yta.  

 

4.1 Lösningar på identifierade önskemål 
Ishall:  I nuläget är i princip all tillgänglig tid uppbokad. För att skapa ytterligare 

möjligheter till mer istid för såväl allmänheten som föreningarna krävs en 
kompletterande ishall. Den nuvarande ishallen bedöms ha tillräcklig 
publikkapacitet vilket medför att en eventuellt ny ishall kan byggas i något 
enklare utförande.   

Simhall:  Allmänheten ser ett behov av ytor för lek och motionssimning medan 
föreningarna önskar ytterligare tillgång till tider. Vid år 2035 väntas även 
befolkningen vara äldre vilket kommer att öka behovet av rehab där den 
uppvärmda bassängen med höj och sänkbart golv är en viktig del.  

 En eventuell utökning med ytterligare bassänger i simhallen bör därför ta 
sikte på att dels frigöra tid för föreningar i 25-metersbassängen, dels 
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frigöra tid i den uppvärmda bassängen som idag delvis används för 
simundervisning.      

Utomhusträning: Samtliga intressenter betonar vikten av att möjliggöra för mer idrott 
utomhus, såväl oorganiserat som organiserat. Detta kan lösas genom att 
dels rusta upp nuvarande möjligheter såsom elljusspåret, dels skapa nya 
möjligheter genom åtgärder som utomhusgym. Behoven kopplade till 
utomhusträning är förhållandevis enkla och kräver inte lika stora 
investeringar som övriga lösningar. 

 Området runt Nösnäsvallen bör utvecklas för att möta behovet av ytor för 
bland annat friidrott och fotboll. Detta kan göras genom att uppgradera 
Nösnäsvallen med hybridgräs samt anlägga konstgräs på nuvarande 
grusplan.  

Inomhusträning:  För att skapa möjligheter för fler föreningar att nyttja arenan som 
hemmaarena, samla fler idrotter i arenan och samtidigt skapa 
förutsättningar för oorganiserad idrott krävs ytterligare lokaler. Flera 
kommuner har tillgodosett behovet genom en så kallad multihall eller 
multisporthall, det vill säga en yta med både fullmåttshall och ytor för 
exempelvis vissa friidrottsgrenar. En multisporthall skulle samtidigt skapa 
möjligheter att anordna sportcuper och kulturevenemang i Arenan. Detta 
skulle bidra till att göra arenan till en mötesplats som samlar ännu fler 
målgrupper. 

Service och utbud:  Merparten av den service eller det utbud som efterfrågas bedöms kunna 
hanteras inom ramen för åtgärder kopplat till utomhusträning och 
inomhusträning. Perspektivet med mötesplatser bör dock beaktas särskilt 
vid utformning av eventuellt nya lokaler.   

 

4.2 Prioritering av lösningar 
Jämfört med andra länder är folkhälsan i Sverige förhållandevis god. Det finns dock betydande 
ojämlikhet inom befolkningen och tydliga skillnader i livslängd.3 Kommunen kan bidra till en 
än bättre folkhälsa genom att skapa förutsättningar för såväl fysisk aktivitet som kulturella 
upplevelser. Forskning indikerar även att ju större tillgång till sportanläggningar, desto högre 

 
3 SOU 2017:47 - Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, slutbetänkande av Kommissionen för jämlik 
hälsa. 
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är andelen medborgare som utövar fysisk aktivitet.4 Genom att tillhandahålla fler möjligheter 
väntas således efterfrågan på aktiviteter att öka.   

Figuren nedan illustrerar fyra övergripande lösningar. Figuren ska ses som en illustration över 
inbördes ordning. Lösningarna har graderats i förhållande till varandra utifrån medborgarnas 
delaktighet, förutsättningar för att nå nya målgrupper, antal berörda föreningsaktiva samt 
kostnad.  

Av figuren framgår bland annat att multisporthall rankas högt inom tre parametrar men har 
högst kostnader och att en kompletterande ishall haft lägst efterfrågan i medborgarenkäten men 
berör förhållandevis många föreningsaktiva.  

 

 

5. Kostnadskalkyl 
Nedan presenteras en översiktlig uppskattning av kostnader. Kalkylen ska ses som en indikation 
och kan variera väsentligt utifrån konstruktionsval, behov av grundarbeten med mera. Under de 
senaste åren har det även skett en betydande kostnadsinflation. SCBs byggkostnadsindex visar 
exempelvis att kostnader för byggnadsmaterial ökade med 16,6 procent och att 

 
4 Se exempelvis Jaana I Halonen m.fl, 2015, “Is change in avaliability of sports facilities associated with change 
in physical activity? A prospective cohort study” och Rochelle M Eime m.fl, 2017, “The relationship of sport 
participation to provision of sports facilities and socioeconomic status: a geographical analysis”. 
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byggkostnaderna totalt ökade med 7,6 procent mellan januari 2021 och januari 2022. Fortsatt 
hög inflation medför således en betydande kalkylosäkerhet.   

 

5.1 Multisporthall 
En omvärldsanalys visar att kostnaderna för en multisporthall varierar utifrån innehåll. En 
jämförelse av nyligen påbörjade byggnationer av multisporthallar visar att en inomhushall för 
enbart friidrott har lägre kostnader än en multisporthall som erbjuder en eller flera 
fullmåttshallar. 

 Österåker Nacka Karlstad 
Storlek, m2 13 000 5 300 9 000 
Budget, mnkr 400 165 152 
Kostnad per m2 ,tkr  30,8 31,1 16,9 
Byggperiod, planerad 2020-2022 2021-2024 2020-2022 
Innehåll Sex inomhushallar; 

avsett för bland annat 
basket, bordtennis, 
friidrott, gymnastik, 
gym, innebandy. 

Byggs ihop med en 
idrottsplats; avsett för 
bland annat friidrott, 
dans, kampsport och 
streetsport. 

Inomhusarena för 
friidrott. Bredvid byggs 
även en inomhusarena 
för idrotter på is samt 
en utomhusarena för 
friidrott och bollsporter. 

 

Kostnaden för en multisporthall i Stenungsund Arena uppskattas till cirka 149 miljoner kronor 
baserat på antaganden om 4 000 m2 till en kostnad om drygt 37 tkr per m2. Detta är i linje med 
multisporthallarna i Österåker och Nacka justerat för kostnadsinflation.  

 

5.2 Utvecklat utbud för utomhusträning 
Upprustning av befintligt utbud samt tillkommande utbud är en förhållandevis kostnadseffektiv 
åtgärd. Förvaltningen bedömer att delar av det befintliga utbudet kan rustas upp inom ramen 
för befintlig driftsbudget.  

Kostnad för hybridgräs på Nösnäsvallen uppskattas till 11 miljoner kronor och att anlägga 
konstgräs på grusplanen till 8 miljoner kronor. Antagandena bygger på tidigare projekt i 
kommunen. Vad gäller kostnad för utomhusgym varierar kostnaden utifrån ambitionsnivå. 
Flera kommuner har nyligen uppskattat kostnaden för utomhusgym till mellan 200 tkr och 500 
tkr.5  

Totalkostnaden för ett utvecklat utbud utomhus, inklusive hybridgräs, konstgräs och 
utomhusgym uppskattas till cirka 20 miljoner kronor.  

 
5 Exempelvis Enköping och Alvesta. 
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5.3 Kompletterande simbassäng 
Under de senaste åren har det i kommunsverige skett betydande investeringar för att ersätta 
äldre simhallar. Tabellen nedan visar tre av nyligen avslutade eller nästan avslutade projekt.  

Jämförelsen visar att totalkostnaden genomsnitt har varit cirka 45 tkr per m2. Befintlig 
detaljplan som togs fram i samband med Nya Nösnäs medger kompletterande yta om cirka 
500 m2. Givet viss kostnadsinflation uppskattas kostnaden för en kompletterande bassäng till 
cirka 24 miljoner kronor.  

 

5.4 Kompletterande ishall 
Syftet av en eventuell kompletterande ishall är primärt att skapa mer istid. Eftersom nuvarande 
ishall har en publikkapacitet om cirka 1 300 personer kan rimligtvis en ny ishall snarare 
betraktas som en ”träningshall” med minimalt med åskådarplatser. Detta resonemang är i linje 
med den ursprungliga planen för Nya Nösnäs där Ishall 2 skulle vara en ”träningshall”.  

Oskarshamns kommun har i november 2021 låtit externa specialister utreda kostnaderna för en 
ishall med 60x30 meter isyta (det vill säga fullmåttshall), 90 åskådarplatser samt kringytor 
såsom omklädningsrum med mera.6 Utredarna uppskattar totalkostnaden till cirka 74 miljoner 
kronor under antagande om cirka 3 100 m2 till en kostnad om cirka 24 tkr per m2. Förvaltningen 
bedömer att detta är en rimlig kostnadsuppskattning för en kompletterande ishall i Stenungsund 
Arena. 

 

5.5 Kalkyl över totalkostnad 
Den totala kostnaden för en multisporthall, utvecklat utbud för utomhusträning, kompletterande 
simbassäng och kompletterande ishall uppskattas till 267 miljoner kronor.7 

Åtgärd Kostnad, miljoner kronor 
Multisporthall 149 
Utomhusträning 20 
Kompletterande simbassäng 24 
Kompletterande ishall 74 

Total 267 

 
6 Se utredning av Arena Oskarshamn 
7 2022 års prisnivå.  

 Kungsbacka Varberg Linköping 
Storlek, m2 12 000 9 500 21 700 
Budget, mnkr 516 452 905 
Kostnad per m2 ,tkr  40,3 47,3 41,7 
Byggperiod, planerad 2018-2021 2018-2021 2019-2022 
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6. Tidplan 
En detaljplan beslutades inför byggnation av Stenungsund Arena. Detaljplanen inkluderar hela 
den ursprungliga planen för Nya Nösnäs. Detta innebär att samtliga föreslagna lösningar ryms 
inom befintlig detaljplan. Eftersom alla lösningar ryms inom befintlig detaljplan kan projektet 
realiseras förhållandevis snabbt.  

Figuren nedan illustrerar en översiktlig tidplan. Givet en genomsnittlig totaltid om fyra år per 
lösning skulle utvecklingen av Stenungsund Arena ta nio år, insklusive förarbete. Om 
åtgärderna justeras på ett sätt som medför att detaljplanen behöver justeras uppskattas den totala 
tiden öka med 1-2 år. 

Eftersom Nösnäsvallen är i behov av upprustning inom ett fåtal år samt att lösningar för 
utomhusträning är förhållandevis kostnadseffektiva föreslås att ett utvecklat utbud för 
utomhusträning hanteras parallellt med övriga lösningar. 

 

 

7. Tillägg om tennishall 
Parallellt med denna utredning har kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att arbeta 
med lokalisering av ny tennishall för Stenungsunds tennisklubb. Huvudspåret för det 
utredningsuppdraget är en ny anläggning någonstans i anslutning till Stenungsund Arena.  

Inom befintlig detaljplan ryms dock inte både tennishall och ovan föreslagna lösningar. 
Förvaltningen utreder om det i stället går att etablera tennishallen i anslutning till arenaområdet. 
Tennishallen ingår inte i något av huvudspåren i denna utredning efter den kategorisering som 
gjordes utifrån medborgardialogen. Mot bakgrund av att allmänhetens efterfrågan och behov är 
större vad gäller denna utrednings fyra lösningar bör dessa prioriteras inom ramen för 
utvecklingen av Stenungsund Arena. En ny tennishall är däremot i linje med kommunens vision 
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och de viljeinriktningar som presenterats i denna utredning. En ny tennishall bedöms bidra till 
att bredda målgruppen och stärka arenan som mötesplats.   

 

8. Sammanfattande slutsats 
Denna utredning har tagit sin utgångspunkt i Vision 2035, Agenda 2030 och nationella mål för 
folkhälsan. I utredningen har medborgare, föreningsliv, näringsliv och berörda förvaltningar 
getts möjlighet till delaktighet och inflytande. I kommunens prioritering för utvecklingen av 
Stenungsund Arena bör följande viljeinriktningar vara vägledande: 

• Öka tillgängligheten för målgrupper som inte nås i nuläget genom att vara öppen för 
alla och skapa förutsättningar för oorganiserad idrott 

• Skapa en levande arena där det ständigt pågår aktiviteter som stärker Arenan som 
mötesplats och som ger inspiration till nya aktiviteter 

• Förbättra förutsättningarna för fler föreningar att verka i Arenan 
• Utveckla flexibla lokallösningar för att möta framtidens efterfrågan 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-01-21

  
 
 
 
 
§ 15 Dnr: KS 2020/461 
 
Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Utvecklingen av 
Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar delredovisningen och att det fortsatta arbetet med att utreda 
utvecklingen av Stenungsund Arena perspektivet Vision 2035 redovisas i december 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
utredning med tidplan och kalkyl om utveckling av Stenungsund Arena med perspektivet 
Vision 2035. 
 
Förvaltningen har utrett frågan och tagit fram ett förslag till process för det fortsatta arbetet 
som presenterades för välfärdsutskottet 2 september 2020. Av processen framgår att 
förvaltningen vill utveckla arenan med inspel från arenans nuvarande målgrupper men även 
med inspel från potentiellt nya målgrupper. I praktiken innebär det att förvaltningen genomför 
olika former av medborgardialoger under hösten 2020 samt våren 2021. Resultatet från 
medborgardialogerna föreslås rapporteras till kommunfullmäktige under december månads 
möte 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 
Välfärdsutskottet 2020-11-04 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 
Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035 2020-10-05 
 
Inlägg i debatten 
Alexandra Ward Slotte (M) och Jan Rudén (S) gör inlägg i debatten.  
 
 
 
 
 
 

203



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-01-21

Beslut skickas till 
pia.solefors@stenungsund.se 
anna.falck@stenungsund.se 
evamaria.hallberg@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se  
cecilia.stedt@stenungsund.se  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/461
2020-09-18

 
Cecilia Stedt Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Utvecklingen av 
Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar delredovisningen och att det fortsatta arbetet med att utreda 
utvecklingen av Stenungsund Arena perspektivet Vision 2035 redovisas i december 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
utredning med tidplan och kalkyl om utveckling av Stenungsund Arena med perspektivet 
Vision 2035. 
 
Förvaltningen har utrett frågan och tagit fram ett förslag till process för det fortsatta arbetet 
som presenterades för välfärdsutskottet 2 september 2020. Av processen framgår att 
förvaltningen vill utveckla arenan med inspel från arenans nuvarande målgrupper men även 
med inspel från potentiellt nya målgrupper. I praktiken innebär det att förvaltningen genomför 
olika former av medborgardialoger under hösten 2020 samt våren 2021. Resultatet från 
medborgardialogerna föreslås rapporteras till kommunfullmäktige under december månads 
möte 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att göra en utredning med tidplan och 
kalkyl om utveckling av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035. Förvaltningen 
föreslår, vilket stämdes av med välfärdsutskottet 2020-09-02 § 61, att den fortsatta 
utvecklingen av arenan ska ske genom inspel från arenans nuvarande målgrupper men även 
med potentiellt nya målgrupper. Syftet med dialogerna är att skapa ett arbetssätt som ligger i 
linje med kommunens Vision 2035. Dialogerna kring utveckling av Stenungsund Arena 
kommer att pågå under hösten 2020 samt våren 2021. Resultatet från medborgardialogerna 
föreslås rapporteras till kommunfullmäktige under december månads möte 2021 och 
välfärdsutskottet föreslås, i samband med att ärendet lyfts på utskottets möte den 4 november 
2020, erhålla en återrapportering kring dialogernas status. 
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Utöver uppdraget att utveckla Stenungsund Arena med perspektivet 2035 så har förvaltningen 
även valt att titta närmare på hur kommunen bör säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling 
för arenan. Bakgrunden till detta är att verksamhet kultur och fritid nyligen tog över ansvaret 
för arenan och att en omvärldsbevakning pekar på utmaningar för kommuner att äga arenor.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Byggandet av Stenungsunds Arena utgör en av kommunens största investeringar. För att 
skapa de bästa förutsättningarna för att vårda denna investering och värna om en ekonomiskt 
hållbar utveckling i kommunen så fokuserar en del av utredningen på säkerställande av 
kostnadskontroll. I praktiken innebär detta framtagande av rutiner för underhållsarbete, både 
kort- och långsiktig men också en kontinuerlig omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen 
syftar till att kunna möta ekonomiska utmaningar i ett tidigt skede men också att anamma 
olika möjligheter till att säkerställa en ekonomiskt hållbar utveckling för arenan. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Utvecklingen av Stenungsund Arena kommer att påverka barn/ungdomar då arenan idag 
inhyser verksamhet för denna målgrupp. Ett syfte med att genomföra dialoger kring arenans 
utveckling, är att inte bara att nå ut till barn/ungdomar som idag har fritidsaktiviteter i arenan, 
utan även att nå ut till de som idag inte idrottar/motionerar. I slutänden hoppas förvaltningen, 
att, förutom värdefulla synpunkter från dessa barn/ungdomar, dialogerna kommer att locka 
flera barn/ungdomar till idrottsverksamheter/träning och på så sätt bidra till att förstärka den 
sociala hållbarheten i Stenungsunds kommun. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Beroende på resultatet av medborgardialogerna så kan förslag på verksamhetsmässiga 
förändringar komma att presenteras under nästa år.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 
Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035 2020-10-05 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef 
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Beslut skickas till 
pia.solefors@stenungsund.se 
anna.falck@stenungsund.se 
evamaria.hallberg@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se  
cecilia.stedt@stenungsund.se  
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Cecilia Stedt  
Utvecklingsledare 
 
 
Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035 

 
Utredningsuppdrag 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 om att en utredning med tidplan och kalkyl 
om utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet vision 2035 skulle genomföras. För 
att förtydliga och konkretisera vad utredningsuppdraget innebär så gör förvaltningen 
bedömningen att uppdraget preciseras till att omfatta en bakgrundsbeskrivning och 
nulägesanalys för arenan, ett förslag på hur arenan med framtagande av tidplan och kalkyl om 
utveckling med perspektivet vision 2035 ska genomföras samt en analys av arenans 
kostnadskontroll med förslag till fortsatt arbete.  

Bakgrund och nulägesanalys 
Stenungsunds kommun bildades 1952 och fick sin nuvarande geografiska utformning 1971 då 
Jörlanda införlivades i området. Sedan kommunen bildades så har befolkningen vuxit från 
4 700 personer till 26 500 invånare. Kommunens utveckling, både fysiskt men också 
befolkningsmässigt, präglas av den petrokemiska verksamhet som etablerades under 1960-
talet och byggdes ut i kommunen under de kommande decennierna. Till följd av den 
petrokemiska verksamheten så genomgick orten Stenungsund en transformering som bland 
annat medförde att Stenungsunds torg skapades. Tillräcklig kompetens inom petrokemi fanns 
inte inom det geografiska området vilket medförde att en ökad inflyttning till kommunen 
uppstod. Kommunens tidigare fritidschef Ingvar Björkman beskriver att kommunens 
föreningsliv exploderade under 1980- och 1990-talet till följd av de nyinflyttade invånarna 
behövde något att göra på fritiden vilket också bidrog till att föreningarna fick en integrerande 
roll för de nyinflyttade i kommunen.  

För att kommunen ska kunna möta framtidens behov avseende föreningar i kommunen samt 
idrotts -och kulturevenemang så valde Stenungsunds kommun att under början av 2010-talet 
planera byggnationen av Stenungsund Arena i tätorten Stenungsund. Till grund för dessa 
planer låg utöver tankar om utveckling även behovet av att renovera befintliga lokaler på 
Nösnäsområdet. I dokument från den här tiden talas det om projekt Nya Nösnäs. En politisk 
styrgrupp för arbetet med Nya Nösnäs skapas med uppdraget att bland annat verka för en 
helhetssyn och goda lösningar för hela området samt bedöma, granska, ge råd och styra 
utifrån angivna ekonomiska ramar. Styrgruppen hade också i uppdrag att bedöma 
konsekvenser av arbetet såväl i fråga om investeringen, som de långsiktiga ekonomiska 
driftkostnaderna. 
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Under början av september månad 2012 presenterade Stenungsunds kommun planerna för 
Nya Nösnäs. Av dessa framgår att fem hallar skulle knytas ihop för att skapa framtidens 
idrottscentrum vilket i praktiken innebar att en ny ishall skulle byggas (som skulle ersätta 
Norumsborgs ishall i Kristinedal), Sundahallen skulle byggas om (med syfte att skapa 
utrymme för friskvård) och en ny simhall skulle byggas (som skulle ersätta Sundahallen). På 
längre sikt var planen att kommunen även skulle bygga en multihall (med utrymme för 
mässor, konserter och sportevenemang) samt ytterligare en ishall (i anslutning till den första 
ishallen).  Den 25 augusti 2018 invigdes arenan under högtidliga former av dåvarande 
socialminister och tillika idrottsminister Annika Strandhäll (S). Då var den nya ishallen och 
simhallen på plats samt ombyggnationen av Sundahallen färdig. Detta innebar också att 
kommunen nu hade en hall som är dimensionerad för att knytas ihop med en multihall och 
ytterligare en ishall samt projekterad mark för ändamålet.  

 

 

Bild 1. Bilden beskriver möjlig utformning vid fullt utbyggt område. Möjliga framtida lokaler syftar till 
en eventuell utökning av skollokaler på området. Utdrag ur gestaltningsprogram för Nya Nösnäs, 
Pyramiden arkitekter AB.  

Frågan om den fortsatta utvecklingen av området och arenan väcktes på nytt genom 
kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2019 om att utreda med tidplan och kalkyl, 
utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet vision 2035. 

Utveckling av Stenungsund Arena 
Ansvaret för arenan har under hela projekttiden och även en tid efter invigningen, legat under 
sektor samhällsbyggnad. Vid årsskiftet 2019/2020 förflyttades dock ansvaret över till sektor 
utbildning och verksamheten kultur och fritid. Förflyttningen av ansvar innebar att sektor 
utbildning även tog över det utredningsuppdrag som kommunfullmäktige hade beslutat om 
den 13 juni 2019 angående arenans framtid. Arbetet med utredningen hade då inte påbörjats. 
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Utgångspunkten för utredningsuppdraget är kommunens Vision 2035 som består av två 
inriktningar, dels Attraktivt och välkomnande, dels Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar 
utveckling. I den första av kommunens visionsinriktningar lyfts en trygg miljö, ett attraktivt 
centrum och ett rikt kulturliv, goda kommunikationer, ett levande företagsklimat och alltid 
bästa möjliga möte som grunden för hur kommunen ska utvecklas och möjliggöra att 
kommunen 2035 består av cirka 35 000 invånare. När det gäller visionens andra del med 
hållbarhetsperspektiven så betonas följande: 

All hållbar utveckling kräver ett folkligt och aktivt deltagande från invånarna. Stenungsund är 
en kommun som på olika sätt bjuder in medborgarna till dialog och samtal för att driva en 
utveckling som värnar om våra gemensamma resurser.  

Med utgångpunkt i Vision 2035 så gör förvaltningen bedömningen att kommunen bör i det 
fortsatta arbetet med att utveckla Stenungsund Arena, låta kommunens invånare vara aktiva 
deltagare i processen att ta fram ett förslag till fortsatt arbete. Då förvaltningen förväntas 
leverera utredningen under 2020 och samtidigt bedömer att arbetet med dialogerna behöver få 
ta lite tid så föreslår förvaltningen att ärendet lyfts till kommunfullmäktige vid två tillfällen. 
Ett tillfälle i december månad 2020 där kommunfullmäktige ges information kring hur 
förvaltningen arbetar vidare med att utveckla arenan och ett tillfälle i december månad 2021 
då kommunfullmäktige ges information om resultatet från dialogerna. För att säkerställa 
rimligheten med att förvaltningen utvecklar Stenungsund Arena i enlighet med vision 2035 
med en dialogprocess samt att processen sträcker sig över 2021 så har en återrapportering 
skett i ärendet till kommunens välfärdsutskott den 2 september 2020. Av återrapporteringen 
framgick att förvaltningen kommer att fokusera på följande det kommande året, inom men 
också utöver ramen för medborgardialogerna: 

• Genomförande av en omvärldsbevakning med fokus på arenor som är relevanta att 
jämföra Stenungsund Arena med 

• En inventering av behov bland kranskommuner beträffande tillgång till arenor. 
• Inventering av målbilder om kommande större evenemang genom samtal med företag 

inom besöksnäring och turism. 
• Dialog med Nösnäsgymnasiet.  
• Dialog med föreningslivet om planer för Nösnäsområdet deras behov avseende 

exempelvis möjlighet till utövande av fotboll, friidrott och tennis samt motsvarande 
behov bland inomhusidrotterna avseende exempelvis kampsport, innebandy, handboll 
och basket 

• Dialog med de föreningar som eventuellt skulle beröras om kommunen valde att 
bygga en multihall och/eller ytterligare en simhall med fokus på hur deras och 
kommunens verksamhet då skulle kunna utvecklas 

• Dialog med arenans externa hyresgäster 
• Inhämtande av idéer/tankar från kommunens invånare 
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Förvaltningen kommer att jobba med att löpande träffa de olika målgrupperna. Resultaten från 
dialogerna kommer att stämmas av med berörda. Eftersom dialogerna genomförs 
förutsättningslöst angående hur Stenungsund Arena bör utvecklas så innehåller inte denna 
utredning varken något konkret förslag för hur utvecklingen ska ske eller någon kalkyl.  

Kostnadskontroll 
Under början 2000-talet blev det populärt bland kommuner att bygga idrotts- och 
evenemangsarenor i Sverige. Bygget av arenor tenderade att bli dyrare än beräknat liksom 
driften. Detta uppmärksammades bland annat av tankesmedjan Timbro och Sveriges Radio i 
deras respektive granskningar. När det gäller byggnation av arenor så påtalas att kommunal 
projektledning ofta är svag eftersom arenan utgör ett ”sällanprojekt” för kommuner. Detta 
innebär att kommunens intresse, dvs skattebetalarnas bästa, ej bevakas till fullo i samband 
med byggnation av arenor. Detta kan i sin tur utmynna högre kostnader som påverkar 
förutsättningarna för finansiering av kommunens kärnverksamhet, inte minst i lågkonjunktur. 
Vidare lyfts också synpunkter på att kommunen tar ett stort ekonomiskt ansvar för 
byggnation. Borde inte elitidrotten ta ett större ekonomiskt ansvar än idag? Syftet med att 
påtala kritik mot arenabyggen i det här sammanhanget är inte att ta ställning i frågan om 
huruvida kommuner bör bygga arenor eller ej. Det handlar snarare om att lyssna in lärdomar 
som skapar de bästa möjliga förutsättningar för kommunen att bevara ett sunt ekonomiskt 
förhållningssätt till arenan. Byggandet av Stenungsunds Arena utgör en av kommunens största 
investeringar på idag totalt 236 miljoner. För att skapa de bästa förutsättningarna för att vårda 
denna investering så fokuserar en del av utredningen på säkerställande av kostnadskontroll. 
Sektor utbildning och verksamhet kultur och fritid har sedan årsskiftet 2019/2020 övertagit 
ansvarat för Stenungsund Arena. Det har medfört att fokus sedan dess mycket har handlat om 
överlämning och rekrytering av en chef för arenan. Så sent som i augusti månad i år tillsattes 
tjänsten som enhetschef Idrott Anläggning. Förvaltningen gör bedömningen att det är av vikt 
att verksamhet kultur och fritid parallellt med att arbetet med att utveckla Stenungsund Arena 
pågår, också lägger fokus på att säkerställa en kostnadskontroll för arenan.  

Det innebär i praktiken att verksamheten måste presentera ett arbetssätt för kommunen att 
jobba systematisk med omvärldsbevakning, även efter dialogprocesserna 2020/2021, i syfte 
att kunna möta ekonomiska utmaningar i ett tidigt skede men också att tillvarata olika 
möjligheter till att säkerställa en ekonomiskt hållbar utveckling för arenan. När det gäller 
omvärldsbevakningen så skulle denna fråga exempelvis kunna hanteras genom samverkan 
eller nätverkande med andra kommuner som driver arenor i kommunal regi. Vidare behöver 
verksamhet kultur och fritid säkerställa att en underhållsplan för arenan upprättas samt att 
rutiner införs för att säkerställa att underhållsplanen efterlevs. Faktorer som påverkar arenans 
kostnadsutveckling avseende investeringar och drift ska rapporteras i samband med 
kommunens ordinarie budget- och uppföljningsarbete.  

Vidare är det av vikt att klargöra ansvarsfördelningen för arenan mellan kommunen och 
Stenungsundshem. Dels ur ett formellt perspektiv genom en översyn av reglerande 
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förvaltningsavtal som idag pågår dels ur ett mer informellt perspektiv där verksamhet kultur 
och fritid tillsammans med Stenungsundshem utvecklar goda samverkansformer avseende 
arenan. I det senare fallet bör bland annat en gemensam syn på vad förvaltningsavtalet innebär 
utarbetas. Den 5 oktober 2015 flyttades den personal som jobbade med daglig drift och 
förvaltning på kommunens dåvarande fastighetsavdelning över till Stenungsundshem. 
Förändringen beskrevs 2015 av kommunens dåvarande chef för sektor samhällsbyggnad 
Kristina Lindfors kunna medföra en rad fördelar så som möjlighet till ett större 
erfarenhetsutbyte mellan förvaltarfunktionerna men också ytterligare potential för att utveckla 
kommunens fastigheter. En generell utmaning med den här sortens organisationsförändring är 
(vilket också har lyfts under samtal mellan representanter från kommunen och 
Stenungsundshem) dock för kommunen att även fortsättningsvis kunna säkerställa en 
beställarkompetens. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 oktober 2019 att utöka den totala investeringsbudgeten 
för Stenungsund Arena med 16 mkr vilket innebar att den totala investeringssumman för 
projektet utökades till 236 mkr. Kommunfullmäktige fattade även vid samma tillfälle beslut 
om att en utvärdering av projektet skulle redovisas för kommunstyrelsen. Att genomföra en 
utvärdering av projektet är viktigt, inte minst, för att återknyta till tidigare kritik mot 
kommunala arenabyggen som sällanobjekt. Resultatet från medborgardialogerna skulle kunna 
utmynna i att förvaltningen förslår kommunfullmäktige besluta om ytterligare investeringar i 
arenan och vid en eventuell byggnation av exempelvis en multihall eller ishall så är det av 
vikt att kommunen drar lärdom av de få erfarenheter som finns från tidigare arenabyggen för 
att säkerställa kostnadskontroll.   

Förvaltningens bedömning och motivering (resultat/analys)  
Inom ramen för utredningen vill kommunfullmäktige att en kalkyl och tidplan ska tas fram för 
hur Stenungsund Arena ska utvecklas med perspektivet vision 2035. Förvaltningen 
presenterar initialt en process bestående av dialoger som förslag till fortsatt arbete istället för 
ett specifikt förslag på tidplan, kalkyl och svar på frågan hur arenan ska utvecklas. Poängen 
med att göra så är att skapa ett arbetssätt som ligger i linje med vision 2035 för Stenungsunds 
kommun. Det är också ett sätt att få en uppdaterad uppfattning om vilka behov föreningar, 
näringsliv och civilsamhället har nu. Kvarstår behovet av att bygga en multihall och/eller en 
ytterligare en ishall? Eller bör kommunen tänka om?  

Förutom att få svar på dessa frågor så är förvaltning är av uppfattningen att detta arbetssätt 
kommer att generera en rad effektmål. Ett effektmål är att arbetssättet i slutänden kommer att 
leverera ett bredare och mer välförankrat beslutsunderlag för kommunfullmäktige att ta del 
av. Att synliggöra de naturliga intressekonflikter som uppstår mellan föreningar, 
näringsidkare, civilsamhället och kommunens invånare under dessa dialoger kan bidra till att 
skapa en större acceptans för framtida beslut om utveckling av arenaområdet. Acceptansen 
kommer inte bottna i att alla målgrupper instämmer med kommunens beslut utan snarar i att 
målgrupperna förstår intressekonflikterna och att kommunen utifrån de behov som 
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identifierats, tvingas prioritera. Ytterligare ett effektmål som förvaltningen strävar efter att 
uppnå med dialogerna är att fånga arenans naturliga koppling till folkhälsofrågor. Genom att 
uppsöka målgrupper utöver de som idag har en naturlig koppling till arena, så skulle 
perspektiv på arenan som hittills har varit okända för kommunen kunna identifieras men 
dialogen blir också ett sätt att uppmärksamma dessa grupper på exempelvis kopplingen 
mellan hälsa och fysisk aktivitet. Ett effektmål med dialogerna skulle således kunna vara att 
på sikt bidra till en ökad folkhälsa i Stenungsunds kommun. Avslutningsvis så gör 
förvaltningen analysen att dialogerna med föreningar, näringsidkare, civilsamhället och 
innevånare skulle kunna användas som en profilering för kommunen i arbetet med att stärka 
samhället under och efter den nu pågående pandemin. Då utvecklingen av arenan och 
pandemin har en naturlig koppling både till folkhälsofrågor och näringslivsfrågor så skulle ett 
antal dialoger kunna samordnas så att de äger rum samtidigt under en och samma dag. 
Effektmålet av ett sådant event skulle vara att stärka samhället dels genom att kommunen är 
ute och möter sina invånare efter en tid av lång isolering (för vissa grupper), dels genom att 
alla är med och bidrar med förslag på hur kommunen ska utvecklas post covid-19. Ett fortsatt 
arbete med det här effektmålet är inte bara något som skulle beröra verksamhet kultur och 
fritid utan ansvaret för frågan är att betrakta som förvaltningsövergripande. Därför går det att 
tänka sig att tjänstemän från flera sektorer men även politiker skulle kunna medverka i arbetet 
med att arrangera en sådan dag. Med anledning av ovanstående redogörelse så föreslår 
förvaltningen att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslag om process för att genomföra 
medborgardialoger under hösten 2020 och våren 2021 samt att kommunfullmäktige ges en 
återrapportering kring resultatet från dialogerna under kommunfullmäktiges möte i december 
2021. 

Parallellt med att processen pågår med att föra dialoger så kommer, i enlighet med vad 
utredningen föreslår, förvaltningen jobba med att säkerställa kostnadskontrollen för arenan, 
vilket givetvis också är förenligt med Vision 2035 och målsättningen att värna om en 
ekonomisk hållbar utveckling.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
utredning med tidplan och kalkyl om utveckling av Stenungsund Arena med perspektivet 
Vision 2035. 

Förvaltningen har utrett frågan och tagit fram ett förslag till process för det fortsatta arbetet. 
Av processen framgår att förvaltningen vill utveckla arenan med inspel från arenans 
nuvarande målgrupper men även med potentiella nya målgrupper. I praktiken kommer detta 
att innebära att förvaltningen genomför olika former av medborgardialoger under hösten 2020 
samt våren 2021.   

Resultatet från medborgardialogerna föreslås rapporteras till kommunfullmäktige under 
december månads möte 2021. 
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Litteratur- och källförteckning 

Samtal med följande funktioner angående arenans historia, nuläge och framtid. 
 
Verksamhetschef Pia Solefors 
Enhetschef Evamaria Hallberg 
Enhetschef Anna Falck 
Enhetschef Roland Persson  
Controller Johan Kristensson 
Stenungsundshems projektchef Thomas Dahl 
Tidigare fritidschef Ingvar Björkman 
 
Detaljplan för Nya NÖSNÄS, idrottsområde. Del av Nösnäs 1:284, Stenung 4: 4:109 m.fl. 
antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2013 
Projektdokumentation kopplad till byggnation av Stenungsund Arena 
Vision 2035 för Stenungsunds kommun 
Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 för Stenungsunds kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 84 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 § 130 

 
https://www.ostersund.se/download/18.7ea73fc815271422765bdcf1/1597991337175/15_Kost
nadskontroll_stora_arenor_Rapport.pdf Deloitte, Rapport avseende granskning av 
kostnadskontroll stora arenor (Östersunds kommun), 2016 
www.stenungsund.se 
https://www.ostersund.se/download/18.593c2e7b16658a7b0b45e5a5/1597991323345/Anl%C
3%A4ggningsforum%20180530%20inkl%20GIS%20kartor%20och%20sammanst%C3%A4ll
ning%20digital%20dialog%201-3.pdf Anläggningsforum 2018. Dokumentation framtagen 
inom ramen för Östersunds kommuns projekt rörande ett förvaltningsövergripande arbete med 
ett anläggningsprogram i kommunen. 
https://timbro.se/ekonomi/kommuner/arenakrasch/ Arenakrasch: Glädjekalkyler tynger 
kommunernas ekonomi 
https://sverigesradio.se/artikel/6921066 Kritik mot kommunernas satsning på arenor 
https://www.stenungsundshem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=34164998-
deb6-498e-abb1-d297fec8e6a6#.X3xjxVJxeUk Stenungsundshem förvaltar åt kommunen 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

  
 
 
 
 
§ 300 Dnr: KS 2022/492 
 
Svar på motion om triangelled, initierad av  Alexandra Ward-Slotte 
(M) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Ward-Slotte (M) inkom den 5 maj 2022 med en motion om att ge förvaltningen i 
uppdrag att, tillsammans med föreningsliv och markägare, utreda sträckningen av och anlägga 
en vandringsled mellan Svartedalens naturreservat, Ranebo naturskog och Toröds 
friluftsområde, likt formen av en triangel.  
 
Idag finns existerande ledsystem i respektive område som till viss del kan nyttjas för att bygga 
ihop befintliga leder till ett nytt ledsystem. Förvaltningen bedömer en triangelled som möjlig 
men inom nuvarande budgetram finns inte resurser till varken utredning, anläggning eller 
underhåll. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-19  
Motion om triangelled – Alexandra Ward-Slotte (M) 
Beslut kommunfullmäktige 2022-06-08 § 132 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på motion om triangelled initierad av Alexandra Ward-Slotte 
(M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Ward-Slotte (M) inkom den 5 maj 2022 med en motion om att ge förvaltningen i 
uppdrag att, tillsammans med föreningsliv och markägare, utreda sträckningen av och anlägga 
en vandringsled mellan Svartedalens naturreservat, Ranebo naturskog och Toröds 
friluftsområde, likt formen av en triangel.  
 
Idag finns existerande ledsystem i respektive område som till viss del kan nyttjas för att bygga 
ihop befintliga leder till ett nytt ledsystem. Förvaltningen bedömer en triangelled som möjlig 
men inom nuvarande budgetram finns inte resurser till varken utredning, anläggning eller 
underhåll. 
 
Beskrivning av ärendet 
Alexandra Ward-Slotte (M) inkom den 5 maj 2022 med en motion om att ge förvaltningen i 
uppdrag att, tillsammans med föreningsliv och markägare, utreda sträckningen av och anlägga 
en vandringsled mellan Svartedalens naturreservat, Ranebo naturskog och Toröds 
friluftsområde, likt formen av en triangel. 
 
Befintliga leder 
Intresset för vandringsleder i kommunen är stort och fortsätter öka. I Stenungsunds kommun 
finns det vandringsleder i bland annat de natur- och friluftsområden som ligger både i 
anslutning till Svartedalens urskog och till de bördiga strandängarna längs Hake- och 
Halsefjorden och nyttjas av både privatpersoner som föreningsliv.  

Ansvaret för vandringslederna skiftar beroende på vandringsled men både kommun, 
Länsstyrelser, staten och stiftelser har alla ansvar för olika leder, där Naturvårdsverket har ett 
samordnande ansvar nationellt för vandringsleder i Sverige. Förutom de egna 
vandringslederna ansvarar kommunen för underhåll av andra vandringsleder som löper genom 
kommunen, exempelvis delar av Bohusleden, Kuststigen och Västkustleden. 
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Flera av vandringslederna i Stenungsunds kommun har under många år skötts och utvecklats 
av föreningslivet tillsammans i kommunen. Det pågår nu en översyn av samtliga 
vandringsleder i kommunen där Stenungsunds kommun är ytterst ansvarig och hur arbetet 
med att utveckla och underhålla dessa ska organiseras. Det står dock klart redan nu att det 
finns ett befintligt underhållsbehov på de flesta leder, där Furufjäll och Toröd är prioriterade 
områden, tillsammans med kommunens åtaganden gentemot Västkuststiftelsen för 
Bohusleden och Kuststigen. 

 
Föreslagen sträckning av triangelled 
Den föreslagna sträckningen går mellan Svartedalens naturreservat, Ranebo naturskog samt 
Toröds friluftsområde. Från Toröd till parkeringen vid Ranebo naturskog (södra delen av 
reservatet) är det cirka 8 kilometer, från Ranebo naturskog till Bottenstugan är det ungefär 11 
kilometer och från Bottenstugan till Toröd cirka 8 kilometer. För de två förstnämnda 
områdena finns det befintliga leder som kan nyttjas för att bygga ihop de tre områdena. För 
den sista sträckan mellan Bottenstugan och Toröd finns det dock få leder som kan nyttjas för 
en triangelled varför merparten nya sträckor behöver anläggas. Grovt uppskattat skulle en 
triangelled hamna på cirka 27 kilometer. På längre vandringsleder som denna uppstår behov 
av övernattningsmöjligheter. I Toröd finns tillgång till vindskydd och 
övernattningsmöjligheter finns i Bottenstugan. Dock finns det inga övernattningsalternativ vid 
Ranebo vilket kommer behöva uppföras på den nya sträckan i samverkan med 
Västkuststiftelsen som är förvaltare inom reservatdelen. 
 
I översiktsplanen, som också lyfter förslag om triangelled med samma sträckning, lyfts att en 
utveckling av ett rekreationscentrum vid Bottenstugan, som ligger inom Västkuststiftelsens 
ansvarsområde, skulle höja attraktiviteten för den pedagogiska verksamheten och locka och 
tillgängliggöra området för nya besökare och turister. Det finns också möjligheter inom 
området att utveckla leder och aktiviteter kopplade till föreningslivet eller för enstaka 
evenemang, samt att tillgodose ett framtida behov av lägerlokaler, klubbstugor, logi och så 
vidare. 

Precis som i översiktsplanen gör förvaltningen bedömningen att en tringelled enligt rådande 
förslag är genomförbart men att en tydlig triangelform är svårt att uppnå.  
 
Föreslagen utredning, anläggning och drift 
En inledande utredning skulle bland annat syfta till att genom att studera kartor och befintliga 
leder, identifiera markägare. för att hitta en bra sträckning för eventuell led. Kostnaden för en 
led beräknar Tillväxtverket till en kostnad om 9,5 kr/meter utöver kostnader för byggnation av 
spång över blöta partier. Hur mycket ny led som behöver anläggas får en kommande 
utredning svara på. Färdiga leder kommer också med en driftskostnad om mellan 1,5 – 
2 tkr/kilometer per år enligt Västkuststiftelsen. 
 

217



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/492
2022-09-19

Sammanfattning 
Kommunen har i översiktsplanen redan ställt sig positiva till föreslagen sträckning på den nya 
vandringsleden och både markägare och föreningsliv kommer behöva vara en del i en sådan 
process. Det saknas dock resurser inom nuvarande budgetram för utredning, anläggning och 
drift av nyanlagd vandringled.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Fler lättillgängliga vandringsleder ger barn fler möjligheter till ett hälsosamt liv. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berör mål nr 3 om god hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-19  
Motion om triangelled – Alexandra Ward-Slotte (M) 
Beslut kommunfullmäktige 2022-06-08 § 132 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Elisabeth Andreasson 
Sektorchef stödfunktioner Sektorchef utbildning 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Motion 
Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

En friluftstriangel för hälsa och lokalturism 

 
 

info@stenungsundmoderaterna.se  
www.stenungsundsmoderaterna.se 

 
 

 
 

Stenungsund 12 maj 2022 
 
 
Bakgrund: 
 

I stenungsunds kommun har vi ett av södra sveriges största 
friluftsområden, Svartedalens naturreservat och vildmarksområde. I 
nära anslutning så har vi dessutom Ranebo och Rördalens 
naturreservat samt Toröds friluftsområde. I översiktsplanen för 
Stenungsunds kommun har dessa friluftsområden lyfts fram för vidare 
utveckling och möjligheten att skapa en triangelled lyfts. 
 

Vad: 
Att Stenungsunds kommun ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med föreningslivet, markägare och andra intressenter utreda och 
skapa en triangelled mellan Svartedalens naturreservat, Ranebo 
naturreservat och Toröds friluftsområde. 
 

Varför: 
Naturturismen i Sverige är på framväxt och under de senaste två åren 
har vi sett en explosionsartad ökning då fler valt att ”hemestra”. 
Stenungsunds östra delar har en rik natur som turister från hela 
Europa väljer att resa till. Moderaterna vill se en utveckling av dessa 
områden både för våra kommuninvånare och turister.  
 

 

Moderaterna föreslår därför att:  
 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda sträckningen av en 
triangelled tillsammans med föreningsliv och markägare. 

• Stenungsunds kommun skapar en triangelled med de parter 
som anses lämpliga. 
  

Moderaterna i Stenungsund 

 

Alexandra Ward-Slotte 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-06-08

  
 
 
 
 
§ 132 Dnr: KS 2022/492 
 
Anmälningsärende - Motion om triangelled, initierad av Alexandra 
Ward-Slotte (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om triangelled har inkommit från Alexandra Ward-
Slotte (M). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Ward-Slotte (M) har inkommit med en motion med förslag om att förvaltningen får 
i uppdrag att utreda sträckningen av en triangelled tillsammans med föreningsliv och 
markägare samt att Stenungsunds kommun skapar en triangelled med de parter som anses 
lämpliga.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2022-05-31 
Motion 2022-05-12 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

  
 
 
 
 
§ 303 Dnr: KS 2022/432 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje 
ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 
 
Sammantaget gäller det nio beslut, som avser sex män och två kvinnor. En person har dubbla 
beslut. 
 
LSS 9 §4 Kontaktperson (2021-09-30) 
LSS 9 §5 Avlösarservice i hemmet (2021-02-08) 
LSS 9 §6 Korttidsvistelse (2021-04-29) 
LSS 9 §10 Daglig verksamhet (2021-10-08) 
LSS 9 §8 Bo fam.hem/bostad med särskild service (2022-01-10) 
LSS 9 §9 Bostad med särskild service (2022-04-05) 
LSS 9 §9 Bostad med särskild service för vuxna (2022-03-29) 
SoL kap 4.1 § Bifall sysselsättning (2022-01-04) 

 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2022-09-28 § 77 
Tjänsteskrivelse 2022-08-25 
Kvartal 2, Ej verkställda biståndsbeslut 2022-08-29 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

Beslut skickas till 
susanne.vinqvist@stenungsund.se 
ulf.tolf @stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-09-28

  
 
 
 
 
§ 77 Dnr: KS 2022/432 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje 
ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 
 
Sammantaget gäller det nio beslut, som avser sex män och två kvinnor. En person har dubbla 
beslut. 
 
LSS 9 §4 Kontaktperson (2021-09-30) 
LSS 9 §5 Avlösarservice i hemmet (2021-02-08) 
LSS 9 §6 Korttidsvistelse (2021-04-29) 
LSS 9 §10 Daglig verksamhet (2021-10-08) 
LSS 9 §8 Bo fam.hem/bostad med särskild service (2022-01-10) 
LSS 9 §9 Bostad med särskild service (2022-04-05) 
LSS 9 §9 Bostad med särskild service för vuxna (2022-03-29) 
SoL kap 4.1 § Bifall sysselsättning (2022-01-04) 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-09-28

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-25 
Kvartal 2, Ej verkställda biståndsbeslut 2022-08-29 
 
 
 
Beslut skickas till 
susanne.vinqvist@stenungsund.se 
ulf.tolf @stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/432
2022-08-25

 
Katarina Carlsson Till kommunfullmäktige 
Enhetschef 
 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje 
ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 
 
Sammantaget gäller det nio beslut, som avser sex män och två kvinnor. En person har dubbla 
beslut. 
 
LSS 9 §4 Kontaktperson (2021-09-30) 
LSS 9 §5 Avlösarservice i hemmet (2021-02-08) 
LSS 9 §6 Korttidsvistelse (2021-04-29) 
LSS 9 §10 Daglig verksamhet (2021-10-08) 
LSS 9 §8 Bo fam.hem/bostad med särskild service (2022-01-10) 
LSS 9 §9 Bostad med särskild service (2022-04-05) 
LSS 9 §9 Bostad med särskild service för vuxna (2022-03-29) 
SoL kap 4.1 § Bifall sysselsättning (2022-01-04) 

Ekonomiska konsekvenser 
Om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas och kommunen 
inte redovisat att man vidtagit tillräckliga åtgärder kan IVO ansöka om utdömande av särskild 
avgift hos förvaltningsrätten. Det finns särskild risk för vitesföreläggande i fyra av ovan 
beslut. Avser LSS 9 §4, 9 §5, 9 §6 samt 9 §10. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/432
2022-08-25

Barnkonsekvensanalys 
I kommunens beslutade riktlinje för myndighetsutövning och verkställighet för handläggning 
av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning framgår att 
beslut som rör barn ska fattas utifrån bedömningen barnets bästa (artikel 3). 

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr. 3, God hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-25 
Bilaga – Kvartal 2, Ej verkställda biståndsbeslut 2022-08-29 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson 
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
susanne.vinqvist@stenungsund.se 
ulf.tolf @stenungsund.se 
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Bilaga Dnr KS 2022/432
2022-08-30

 
 
 
 
Bilaga - Kvartal 2, 2022 Ej verkställda biståndsbeslut 2022-08-29 
 

Kön Typ av bistånd Beslutsdatum Datum för 
mätning 

Tid som 
förflutit 
sedan 
beslutet 
fattades 
(Fylls i 
automatiskt) 

Orsak Vidtagna 
åtgärder 

Planerade 
åtgärder 

M LSS OF 9§4 Kontaktperson 2021-09-30 2022-08-25 329 dagar Svårigheter att 
hitta lämplig 
uppdragstagare. 

    

M LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice i 
hemmet 

2021-02-08 2022-08-25 563 dagar  Svårigheter att 
hitta lämplig 
uppdragstagare. 

23/5 hölls 
intervju med 
uppdragstagare. 

Inväntar 
belastningsutdrag 
innan anställning 
kan påbörjas. 

M LSS OF, 9 § 6 Korttidsvistelse 2021-04-29 2022-08-25 483 dagar  Resursbrist      
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Bilaga Dnr KS 2022/432
2022-08-30

K LSS9§10 daglig verksamhet 2021-10-08 2022-08-25 321 dagar Omfattande 
planering av 
DV 

Svårighet att få 
kontakt 

Fortsatt 
planering för att 
påbörja insats 

M  
LSS 9§8 Bo 
fam.hem/bost.särsk.serv. BoU, 
bifall 

2022-01-10 2022-08-25 227 dagar Resursbrist      

M  
LSS 9§9 Bost m särsk.service för 
vuxna, bifall 

2022-04-05 2022-08-25 142 dagar Resursbrist      

M LSS 9§9 Bost m särsk.service för 
vuxna, bifall 

2022-03-29 2022-08-25 149 dagar Resursbrist  Verkställs 
enligt 9§8 i 
avvaktan på 
boendeplats. 

  

K  LSS 9§10 daglig verksamhet 2022-01-28 2022-08-25 209 dagar Omfattande 
planering av 
DV 

Samordnad 
individuell plan 
i sept. 

Fortsatt 
planering för att 
påbörja insats 

K 4§1 Bifall sysselsättning enligt Sol  2022-01-04 2022-08-25 233 dagar  Resursbrist      

  Totalt 9 beslut  är icke 
verkställt 

6 MÄN 
OCH 2 
KVINNOR 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

  
 
 
 
 
§ 307 Dnr: KS 2022/295 
 
Revidering av taxa enligt miljöbalken, bilaga 1 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att revidera bilaga 1 i taxa enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige den 8 juni 2022 § 117.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta taxa enligt miljöbalken. Taxan börjar 
gälla från och med den 1 januari 2023. Förvaltningen har noterat ett skrivfel i den antagna 
taxans bilaga 1 - avgift för ansökan, anmälan och tillsyn. Skrivfelet avser uträkning av fast 
avgift, där avgiften grundar sig på antal timmar.  

Den fasta avgiften var i bilaga 1 felaktigt uträknad med en timavgift av 920 kronor enligt nu 
gällande taxa. Korrekt timavgift ska vara 1143 kronor enligt beslut den 8 juni 2022. Utöver 
rättning av skrivfelet har mindre layoutförändringar gjorts för att förtydliga och öka 
läsbarheten i bilaga 1.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Taxa enligt miljöbalken – Bilaga 1 - Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn 
 
 
Beslut skickas till 
carina.petersson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2022/295
2022-10-03

 
Carina Petersson Till kommunfullmäktige 
Enhetschef miljö 
 
 
Revidering av taxa enligt miljöbalken, bilaga 1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att revidera bilaga 1 i taxa enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige den 8 juni 2022 § 117.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta taxa enligt miljöbalken. Taxan börjar 
gälla från och med den 1 januari 2023. Förvaltningen har noterat ett skrivfel i den antagna 
taxans bilaga 1 - avgift för ansökan, anmälan och tillsyn. Skrivfelet avser uträkning av fast 
avgift, där avgiften grundar sig på antal timmar.  

Den fasta avgiften var i bilaga 1 felaktigt uträknad med en timavgift av 920 kronor enligt nu 
gällande taxa. Korrekt timavgift ska vara 1143 kronor enligt beslut den 8 juni 2022. Utöver 
rättning av skrivfelet har mindre layoutförändringar gjorts för att förtydliga och öka 
läsbarheten i bilaga 1.  

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms därför inte medföra några konsekvenser för 
barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör följande mål i Agenda 2030: 

• mål 2 ingen hunger,  
• mål 3 god hälsa och välbefinnande,  
• mål 6 rent vatten och sanitet för alla 
• mål 7 hållbar energi för alla,  
• mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur,  
• mål 11 hållbara städer och samhällen,  
• mål 12 hållbar konsumtion och produktion,  
• mål 13 bekämpa klimatförändringarna,  
• mål 14 hav och marina resurser  
• mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.  
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Tjänsteskrivelse Dnr 2022/295
2022-10-03

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Taxa enligt miljöbalken – Bilaga 1 - Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Martin Ladfors 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
Beslut skickas till 
carina.petersson@stenungsund.se 
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Timavgift 2022: 1143 kronor

Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 5 personekvivalenter som en 
eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

7 8001

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för fler än 5 men upp till 25 
personekvivalenter som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. I de fall 
fler än en fastighet ansluts utgår en halv avgift per 
tillkommande hushåll. 

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

7 8001

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 10 men upp till 25 
personekvivalenter på samma fastighet som en 
eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

10 11430

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för mer än 25 
personekvivalenter som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

3 3429

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag 
av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa, och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

2 2286

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för upp 
till 5 borrhål enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att skydda människors hälsa eller miljön och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

3 3429

Taxebilaga 1  - Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Ansökan om tillstånd till inrättande av värme-
pumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten, eller grundvatten avsedd för fler än 5 
borrhål enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
skydda människors hälsa eller miljön och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur 
inom område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, 
9 kap 12 § miljöbalken

Timavgift

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

1 kap 11 § 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning 
utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

6 6858

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

4 4572

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område 
med detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa.

40 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd,
9 kap 12 § miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta eller 
annan smitta.

38 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller som annars 
används av många människor.

38 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Handläggning av anmälan
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som 
utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, 
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller 
internationell skola.

38 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är 
tillståndspliktiga enligt miljö-
prövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter 
med strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) 
om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit 
tillsynen till kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 
26 § miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Tillsyn gällande avloppsanläggning för upp till 25 
personekvivalenter.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver 
särskild uppmärksamhet och som som inte 
omfattas av  avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 
eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder 
och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar 
samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller 
som annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Tillsyn
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Information innan installation påbörjas eller 
hantering inleds av  brandfarliga vätskor eller 
spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer 
mer än 1 m3 vätska (inom vattenskyddsområde 
hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor 
eller spillolja) med tillhörande rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot mark- 
och vatten-förorening vid 
hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

3 3429

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-verkets 
föreskrifter om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 
2 kap 31 § p 5  
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

3 3429

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 
periodiska kontroller, av cisterner och 
rörledningar.

3 kap 1 § 2 st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot mark- 
och vatten-förorening vid 
hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

3 3429

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor 
och spillolja, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets föreskrifter 
om skydd mot mark- och vatten-
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 
26 kap 3 § miljöbalken, 
2 kap 31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som 
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller 
mer.

14 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthus-gaser, 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Tillsyn

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Rapport om det under någon del av ett kalenderår 
finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en 
stationär anläggning eller i en mobil utrustning 
som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller 
enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-
förordningen om f-gaser. 

15 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 
innehåller kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 517/2014, 
förordning (EG) nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används 
för laboratorie- och analysarbeten som betraktas 
som viktiga enligt bilagan till Kommissionens 
förordning (EU) nr 291/2011 , som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 1005/2009, 
förordning (EG) nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde 
som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 
2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning och viss övrig 
hantering av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2)

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som 
inte är lämplig att plöja men som kan användas till 
slåtter eller bete.

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan

Handläggning av anmälan
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka 
ut.

9 kap 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 
st p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som gäller 
fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en 
sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 
st p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som gäller 
fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3)

Timavgift

Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har 
tillträde till som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

4 kap 2 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

 Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Tillsyn

Tillsyn

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av 
PCB-produkt i byggnader och anläggningar och 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

17 b § förordningen (2007:19) 
om PCB m.m.

Timavgift

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2

18 § förordningen (2007:19) om 
PCB m.m.

Timavgift

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

Förordningen (2007:19) om 
PCB m.m., 
26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 
och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska 
skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med 
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt 
artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 1223/2009, 
2 kap 34 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Primärleverantörers hantering av kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor som 
inte innebär utsläppande på marknaden, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

2 kap 32 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap 
miljöbalken, utom den tillsyn som 
Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden.

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan

Handläggning av anmälan

Tillsyn

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 32 § 
samt 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19  
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 
26 kap 3 § 3 st miljöbalken 

Timavgift

Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som 
inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ samt 26 kap 3§ 3 st 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken 8 9144

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 
som inte får utföras utan tillstånd enligt 
föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter meddelade 
med stöd av 7 kap 22 § 
miljöbalken. 

Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden 
för att den strider mot syftet med det tilltänkta 
skyddet  av ett område eller föremål som omfattas 
av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen 
enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från 
föreskrifter för natur- eller kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 
7 kap 7 § miljöbalken, 
9 §  förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Prövning av ansökan
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut 
om tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter,
7 kap 7 § miljöbalken, 
9 §  förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 
§ miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 
föreskrifter meddelade för natur- eller 
kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter meddelade 
med stöd av 7 kap 22 § 
miljöbalken. 

Timavgift

Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som 
omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av 
kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, 
strandskydd utom det som länsstyrelsen har tillsyn 
över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § 
miljötillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljöbalken,  
2 kap 32 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  
annan markanvändning i jordbruket och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

2 kap 8 § p 7  samt 1 kap 19 och 
20 §§ miljötillsynsförordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan

Tillsyn
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Anmälan om avhjälpande av vissa 
föroreningsskador.

28 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 
fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en 
allvarlig miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 
miljöskada har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte 
omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och andra 
miljöskador om skadorna har orsakats av en 
verksamhet eller åtgärd som den kommunala 
nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 och p 4 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 
26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att hantera 
avfall när kommunen ska ansvara för en viss 
hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken 2 2286

Ansökan om tillstånd för en fastighetsinnehavare 
att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa 
avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken 3 3429

Tillstånd för eget omhändertagande av eget slam 
från avloppsanläggning eller uttjänt 
fosforfiltermaterial

9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Tillstånd för kompostering av latrin på fastigheten 9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Ansökan om uppehåll i hämtning eller befrielse 
från skyldighet att lämna avfall till kommunen 
enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering

9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614)

2 2286

Ansökan om dispens avseende bygg- och 
rivningsavfall från kraven på utsortering i 3 kap. 
10 § avfallsförordningen och från att brännbart 
avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat 
avfall i 3 kap. 12 § avfallsförordningen 

3 kap 15 § avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Övriga ansökningar 9 kap. 1-2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614)

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP 
Handläggning av anmälan

Tillsyn
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Anmälan från fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt behandla annat 
avfall än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar 
för enligt 15 kap. 20 §MB

5 kap. 15 § avfallsförordningen 
(2020:614)

1 1143

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering om uppehåll i hämtning, 
gemensam behållare, befrielse från hämtning av 
avfall.

9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter 
om avfallshantering.

9 kap. 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) 

Timavgift

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Handläggning av anmälan

Tillsyn
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

  
 
 
 
 
§ 305 Dnr: KS 2022/706 
 
Äldrepolicy 2022-2026 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar äldrepolicyn. Åtgärderna i policyn ska ses som en övergripande 
inriktning och inte som ett konkret uppdrag till kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har gett Välfärdsberedningen i uppdrag att revidera 
kommunens äldrepolicy från 2012. Äldrepolicyn är ett styrdokument som förmedlar 
kommunens viljeriktning och fokusområden inom äldreomsorgen. I policyn beskriver 
välfärdsberedningen flertalet områden att arbeta med innehållande allmänna mål men också 
konkreta åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Äldrepolicy 2022–2026 
Äldrepolicy 2012 
 
 
Beslut skickas till 
Mia.skytt@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/706
2022-08-23

 
Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare/Utredare 
 
 
Äldrepolicy 2022-2026 - ekonomisk och juridisk granskning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar äldrepolicyn. Åtgärderna i policyn ska ses som en övergripande 
inriktning och inte som ett konkret uppdrag till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har gett Välfärdsberedningen i uppdrag att revidera 
kommunens äldrepolicy från 2012. Äldrepolicyn är ett styrdokument som förmedlar 
kommunens viljeriktning och fokusområden inom äldreomsorgen. I policyn beskriver 
välfärdsberedningen flertalet områden att arbeta med innehållande allmänna mål men också 
konkreta åtgärder. 
 
Beskrivning av ärendet 
De områden som beskrivs i äldrepolicyn är Kollektivtrafik, Utbildning, Kompetens och digital 
välfärd samt Boende. Prioriterade områden är Äldreomsorgen, Digitalisering, Ofrivillig 
ensamhet, Personal och kompetens samt Anhöriga. Exempel på några av de åtgärder som 
föreslås är: 
 

• Mer flexibel och anpassad kollektivtrafik. 
• Välutbildad tillsvidareanställd heltidspersonal som erbjuds möjligheter till 

kompetenshöjning. 
• En inventering av nuvarande boenden samt en plan för framtida bostäder inklusive 

särskilda boenden ska snarast tas fram. En lokalresursplan bör utarbetas. 
• Den palliativa vården ska i samverkan med regionen utvecklas för att garantera alla en 

värdig vård i livets slutskede. 
• Arbetet med digitalisering inom äldreomsorgen ska intensifieras.  
• En långsiktig strategi för stöd till ofrivillig ensamhet ska tas fram i samverkan med 

pensionärsrådet, folkhälsorådet, kulturförvaltningen m flera. Kommunen ska erbjuda 
träffpunkter för äldre i samverkan med civilsamhället, med en variation av aktiviteter 
runt om i kommunen. 

 
Policyn innehar i många delar samma inriktning som den strategiska planen som antogs av 
kommunfullmäktige den 8 juni 2022. Flera av åtgärderna som föreslås i policyn utförs redan i 
kommunen och kommer att arbetas vidare med. Till exempel har lokalstyrgruppen i uppdrag 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/706
2022-08-23

att sammanställa verksamheternas behov av lokaler och ge förslag till prioriteringar. Dessa 
presenteras i förvaltningens samlade lokalresursplan, som är ett underlag till 
investeringsbudgeten.  
 
Angående personal så har förvaltningen alltid som målsättning att anställa kvalificerade 
personer med passande utbildning och erfarenhet för aktuell tjänst, samt erbjuda 
kompetenshöjande fortbildningar. Kommunen får också statsbidrag för att bredda och höja 
kompetensen inom vård i livets slutskede och kring digitala verktyg samt grundutbildning 
undersköterska och specialistundersköterska genom Äldreomsorgslyftet. Förvaltningen 
arbetar för att kunna utnyttja detta maximalt ur ett långsiktigt perspektiv. Det pågår också en 
”heltidsresa” i kommunen som ska vara implementerad till 2024. 
 
Vad det gäller en mer anpassad och flexibel kollektivtrafik erbjuder Västtrafik ”Närtrafik” 
som är flexibel vad det gäller tid och adress. Kommunen erbjuder också stenungsundsbor som 
är över 65 år en seniorbiljett. 
 
Policyn beskriver också att insatserna ska anpassas till omsorgstagarens individuella behov. 
Det är ett arbete som pågår genom Individens behov i centrum, även kallat IBIC. Genom 
Socialstyrelsen har detta arbetssätt tagits fram som kan användas inom socialtjänsten för att 
beskriva resurser, behov och mål för personer med behov av stöd i det dagliga livet oavsett 
ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL), och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Bedömningen är att policyn ur ett långsiktigt perspektiv fungerar som en vägledning vid 
inriktningsbeslut inom äldreomsorgen, även om vissa delar i policyn inte är genomförbara ur 
ett ekonomiskt perspektiv med gällande budgetramar. Flera av åtgärderna kräver mer resurser. 
Detta kräver tillskjutande av medel i kommande budgetar om det är den politiska 
viljeinriktningen att genomföra dessa.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nedanstående åtgärder bedöms medföra ekonomiska konsekvenser som inte kan finansieras 
inom ram, för att de ska kunna förverkligas behövs extra medel tillföras.  
 

• Kontaktsamtal av biståndsbedömare, eller annan av kommunen utsedd personal, ska 
erbjudas alla som fyllt 70 år och därefter uppföljande kontakt vart femte år. En första 
kontakt kan tas med t ex brev och en senare uppföljning med personlig kontakt för de 
som så önskar. 

• Det behöver skapas fler platser i anpassade boenden runt om i kommunen. 
• Antalet hemtjänstpersonal per hemtjänstmottagare ska inte vara fler än att den enskilde 

kan lära känna alla. 
 
I och med att dessa åtgärder inte är möjliga att genomföra med befintliga resurser eller 
finansiera inom ram kommer de att tillämpas som övergripande mål att arbeta mot och ses 
som kommunens viljeinriktning där fokusområdena ska prioriteras. Förvaltningen föreslår 
därför att åtgärderna i policyn ska ses som en övergripande inriktning och inte som ett konkret 
uppdrag till kommunstyrelsen. 
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Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte resultera i några konkreta konsekvenser för barn då policyn berör 
människor som är 65 år och äldre.  
 
Juridiska bedömningar 
Äldrepolicyn går i linje med gällande lagstiftning så som hälso- och sjukvårdslagen och 
socialtjänstlagen.   
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om God hälsa och välbefinnande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Äldrepolicy 2022–2026 
Äldrepolicy 2012 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Mia.skytt@stenungsund.se 
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Stenungsunds kommunfullmäktige, Välfärdsberedningen 

 

Äldrepolicy 

2022 - 2026 

 

Bakgrund 
Välfärdsberedningen har på uppdrag av kommunfullmäktige/kommunfullmäktiges presidium 
fått i uppdrag att revidera kommunens Äldrepolicy 2012. 

Välfärdsberedningen har i sina diskussioner koncentrerat arbetet med revidering av 
Äldrepolicyn att omfatta åldrarna > 65, dvs äldre och äldre äldre. 

Yngre äldre syftar generellt till personer 65 - 79 år medan personer över 80 år betraktas som 
äldre äldre. 

Enligt socialtjänstlagen ska kommuner erbjuda stöd och hjälp till äldre som är i behov av 
insatser. Kommunerna ska inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver 
särskilt stöd (särskilt boende) och erbjuda hemtjänst till de som är i behov av stöd och hjälp i 
hemmet 
Stenungsundsområdet har från mitten av 50-talet vuxit från att vara flera småkommuner till att 
bli en kommun med pendelavstånd till storstaden Göteborg. En stark inflyttning på grund av bl a 
etableringen av kemiindustrin fick Stenungsund att bli en kommun med ung befolkning som nu 
har växt till en kommun som statistiskt liknar en medelkommun i Sverige. 

Den medicinska utvecklingen samt en förbättrad allmän ekonomi har lett till bättre hälsa och 
längre levnadstid. Medellivslängden år 2020 var för kvinnor 84,3 år, medan männens 
medellivslängd var 3,7 år kortare, 80,6 år. 

Samtidigt som äldre personer får bättre hälsa och längre livslängd, lever vi länge med sjukdomar 
och de socioekonomiska skillnaderna ökar. Framöver står vi inför två stora utmaningar, den 
demografiska utvecklingen med allt fler äldre och de ökande inkomstskillnaderna bland dessa 
äldre. (Källa: Nationella Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL på uppdrag av 
utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen S2015:03) 
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Stenungsund har en allt större andel äldre som är pigga och aktiva, men också äldre äldre som 
behöver stöd och hjälp varför samverkande resurser behövs i välfärds-samhället. Äldre anses 
inte som en homogen grupp. Intressen och aktiviteter samt sociala nätverk varierar från person 
till person. Ökad ålder innebär ofta ett minskat socialt nätverk och minskad mobilitet. 

Ett aktivt och hälsosamt åldrande ger utmärkta möjligheter både för individer och för samhället 
som helhet. En ökning av aktiva år med bibehållen god hälsa har potential att tillåta att fortsätta 
arbeta i fler år men också att resa, lära sig nya saker och ha en aktiv och meningsfull fritid.  

Kollektivtrafik  

Med fler äldre som bor kvar hemma ökar behovet av en mer flexibel och anpassad 
kollektivtrafik. Boende i ytterområden kan av olika orsaker inte ha tillgång till bil, varför 
möjligheten till en mer anpassad kollektivtrafik bör ses över.  

Utbildning, kompetens, digital välfärd 

Välfärdsberedningen anser det vara av yttersta vikt att de många forskningsprojekt om åldrande 
som pågår följs upp inom kommunen och ger kunskap till politiker, utförare och brukare.  

Välfärdstekniken med digitala satsningar förväntas ge ökad livskvalitet för de äldre och förbättra 
arbetsmiljön för personalen inom äldreomsorgen. Tekniken i sig är inte ensam lösning på bättre 
vård och IT kunskapen är i mycket en generationsfråga, vilket gör det viktigt att följa de många 
forskningsprojekt som pågår. En strategi för teknisk utveckling i kommunen bör vara vägledande 
för arbetet.  

En väl utbildad tillsvidareanställd heltidspersonal som erbjuds möjligheter till kompetenshöjning 
är ett måste för framtida rekrytering. Kommunen bör satsa på att höja status och antal sökande 
till vårdutbildning och framtida yrkesarbete. En väl förankrad personalstrategi underlättar den 
framtida planeringen. 
Boende 
För de flesta äldre personer är det viktigt att kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt, 
trots begränsningar orsakade av sjukdomar och hög ålder. För att kunna bo i eget boende 
kanske man måste byta bostad och kommunen bör därför planera för mindre bostäder, sociala 
träffpunkter/gemenskap, god tillgänglighet, service m m. En inventering av nuvarande boenden 
samt en plan för framtida bostäder inkl särskilda boenden bör snarast tas fram. 

Eftersom många känner sig trygga i sitt kända närhetsområde, bör man planera för särskilda 
äldreboenden i alla kommundelar. En lokalresursplan bör utarbetas. 
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Prioriterade områden 

Äldreomsorgen 

• Kontaktsamtal av biståndsbedömare, eller annan av kommunen utsedd personal, ska 
erbjudas alla som fyllt 70 år och därefter uppföljande kontakt vart femte år. En första 
kontakt kan tas med t ex brev och en senare uppföljning med personlig kontakt för de 
som så önskar. 

• Det behöver skapas fler platser i anpassade boenden runt om i kommunen. 
• Antalet hemtjänstpersonal per hemtjänstmottagare ska inte vara fler än att den enskilde 

kan lära känna alla. 
• Palliativ och geriatrisk kompetens ska finnas på alla vårdboenden. 
• Den palliativa vården ska i samverkan med regionen utvecklas för att garantera alla en 

värdig vård i livets slutskede. 
• Insatserna ska anpassas till omsorgstagarens individuella behov. 

 
Digitalisering 
 

• Kommunen ska intensifiera arbetet med digitalisering inom äldreomsorgen som kan vara 
av mervärde för brukare och personal. 

• Digitalisering får inte ersätta personlig kontakt. 
 
Ofrivillig ensamhet 
 

• En långsiktig strategi för stöd till ofrivillig ensamhet ska tas fram i samverkan med 
pensionärsrådet, folkhälsorådet, kulturförvaltningen m fl. 

• Kommunen ska erbjuda träffpunkter för äldre, i samverkan med civilsamhället, med en 
variation av aktiviteter runt om i kommunen. 

 
Personal och kompetens 
 

• Välutbildad och vidareutbildad personal inkl chefsstödjande insatser är basen för 
verksamheten. 

• Vårdserviceteam ska utvecklas för att avlasta undersköterskor med icke-medicinska 
uppgifter. 

• All personal inom omsorgen måste kunna kommunicera på svenska i tal och skrift. 

Anhöriga 

• Kommunen ska ha ett väl fungerande anhörigstöd. Det ska finnas tydlig information 
kring vilket stöd anhöriga har rätt till. 
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Sammanfattning 

Välfärdsberedningen har efter att ha granskat Äldrepolicy 2012 kommit fram till att 
ovanstående områden enl Äldrepolicy 2022 - 2026 bör prioriteras. 

 

Välfärdsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

- att anta Äldrepolicy 2022 - 2026  

- att policyn ska revideras varje mandatperiod. 

 

Stenungsund i juni 2022 

Välfärdsberedningen  
Kommunfullmäktige  
Stenungsunds kommun 
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Äldrepolicy med fokusområden 

Typ av dokument 
Policy 

Beslutat av 
Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 
KF 2012-04-10 § 67 Dnr 0660/10 

Dokumentägare 
Beredningen Vuxna och 
Äldre 

Giltighetstid 
Ses över varje 
mandatperiod 

Reviderad 
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2 
 

Om äldrepolicyn 
 
Äldrepolicy för Stenungsunds kommun är en viljeyttring och ett styrmedel ur 
kommunfullmäktiges perspektiv. Äldrepolicyn beskriver kommunens vision, ledord och 
värdegrund för äldreomsorgen. Olika fokusområden kommer efter hand att komplettera 
policyn. 
 
För att få en helhetsbild av vård- och äldreomsorgen krävs att läsaren tar del av nationella 
styrdokument, årlig verksamhetsplan, uppföljningar och utvärderingar. Lagstiftning som 
exempelvis socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, påverkar i allra högsta grad 
utformningen av vård- och äldreomsorgen, men behandlas inte här. 
 
Äldrepolicyn ska användas i kommunstyrelsens och utskottens planeringsarbete såväl som av 
förvaltningens professionella utövare på alla nivåer när de utformar det lokala välfärdsarbetet. 
Det är viktigt att policyn används i så stor utsträckning som möjligt i styrprocessens centrala 
dokument; budget, delårsbokslut och årsredovisning. 
 
I policyn ingår fokusområden, som vart och ett ska utredas i separat ordning. Varje 
fokusområde skall undersöka hur det ser ut i Stenungsunds kommun idag och ta reda på vad 
aktuell lagstiftning säger är möjligt inom det angivna området. Med dessa förutsättningar ska 
politisk ställning utryckas för varje fokusområde. Om beredningen önskar kan fokusområdena 
även inbegripa en medborgardialog. Varje fokusområde skall behandlas i kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige. 
 
Policyn och fokusområdena skall ses över och utvärderas varje mandatperiod.  
 
Förutsättningarna för planens genomförande styrs slutligen av de resurser som fastställs i 
Stenungsunds kommuns årliga budget. 

Demografiska förutsättningar 
 
En viktig utgångspunkt för den framtida omsorgen och vården av äldre är vilka behov som 
kan komma att uppstå i framtiden. Behov av vård och omsorg är oftast störst i de högre 
åldrarna. I de högre åldrarna, d.v.s. de över 90 år beskriver prognosen en 50 procentig ökning 
av de äldre 2015 jämfört med 2010. Totalt i åldrarna 65 år och uppåt, ser man en 20 procentig 
ökning för samma period. 
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Vision, ledord och värdegrund på nationell nivå 
 
Regeringens vision 
Målet för äldrepolitiken är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället 
över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med ett bibehållet oberoende, bemötas med 
respekt och ha tillgång till god vård och äldreomsorg. 
 
Regeringens ledord 
Delaktighet, välbefinnande och valfrihet är ledord för regeringens äldrepolitik. 
 
Nationell värdegrund 
Omsorgen om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. 
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Vision, ledord och värdegrund för Stenungsund 
 
 
 
 

Visionen gäller för alla möten i organisationen, med omsorgstagare och alla andra vi möter. 
Visionen ger bilden av en organisation där alla alltid tar eget ansvar för att göra sitt bästa och 
alltid vilja omsorgstagarna väl. 

 
 
 
 
Om mötet är det centrala i det vi gör så är kunskap och omtanke ledstjärnor som vägleder oss 
i mötet. Våra tjänster och våra möten bygger på respekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värdegrunden anger vad det är som skall vara vägledande och känneteckna god vård och 
äldreomsorg. Den ska därför ses som en utgångspunkt vid varje möte samt vid utveckling av 
förhållningssätt och arbetsmetoder. 
  

Vision 
Alltid bästa möjliga möte, så att medborgarna i Stenungsunds kommun kan åldras i trygghet 
och med bibehållet oberoende 

 

Ledord 
Kunskap och omtanke 
 

Värdegrund 
 

• Vi utgår från en humanistisk människosyn som innebär att alla människor är unika och 

har lika värde 

• Vi har tilltro till varje människas förmåga och vilja att se sina egna behov och ta ansvar 

för sitt eget liv 

• Vi ser människan utifrån en helhetssyn, där nuvarande situation och tidigare 

livserfarenhet skall respekteras 

• Alla har samma rätt till ett tryggt och värdigt liv 

• Vårt möte bygger på respekt för människans självbestämmande, integritet och 

människovärde oavsett omfattning av vård och äldreomsorg 
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Bilaga 
Att bli äldre i Stenungsunds kommun – fokusområden 
 
Om fokusområden 
Varje fokusområde kommer att behandla följande: 
 

- Hur ser det ut idag i Stenungsund? 
 

- Vad säger nuvarande lagstiftning? 
 

- Vilken är beredningens politiska hållning? 
 

Trygghet och säkert åldrande 
Fokus: Möjlighet till gemensamt boende med maka/make eller samboende. 
Fokus: Möjlighet till trygghetsboende i Stenungsund. 

 
Anhöriga och deltagande 
Fokus: Med anledning av ändringen i Socialtjänstlagen 2009 skall stödet till anhöriga i 
Stenungsund ses över. 

 
Hälsa och livskvalitet 
Fokus: Möjlighet att införa förebyggande servicetjänster för att minska antalet fallolyckor i 
hemmet. 
 
 
Aktivt och meningsfullt liv 
Fokus: Möjlighet till utomhusvistelse och promenader om så önskas. 
Fokus: Möjlighet till mötesplatser med tillgång till it. 
 
 
Personal och kompetens 
Fokus: Möjlighet till säkerställande av goda arbetsförhållanden och arbetsmiljöer. 
Fokus: Möjlighet till kompetensutveckling. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

  
 
 
 
 
§ 309 Dnr: KS 2022/709 
 
Policy för laddinfrastruktur 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för laddinfrastruktur.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Beredningen Miljö och Fysisk planering har uppdaterat styrdokumentet för laddinfrastruktur. 
Tidigare laddinfrastrukturplan är inte längre aktuell eftersom giltighetstiden på dokumentet 
har gått ut. Utifrån den snabba tekniska utvecklingen på området har beredningen Miljö och 
Fysisk planering dragit slutsatsen att en policy är mer relevant än en plan som tidigare 
dokument utgjordes av. Beredningen har därför tagit ett omtag och skapat ett policydokument 
för laddinfrastruktur som ska förmedla den politiska viljeinriktningen i Stenungsunds 
kommun.  
 
Laddinfrastruktur är ett övergripande begrepp för fast utrustning som behövs för laddning av 
elfordon. Laddinfrastruktur kan delas upp i ledningsinfrastruktur och laddningspunkter. Med 
ledningsinfrastruktur avses ett förberedande system bestående av kanaler, tomrör, kabelstegar 
eller liknande där kablar till laddningspunkter enkelt kan dras fram. Med laddningspunkt 
avses utrustning för laddning av ett elfordon. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-11 
Policy för laddinfrastruktur 2022–2025 
 
 
Beslut skickas till 
Sektor samhällsbyggnad 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/709
2022-08-10

 
Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare/Utredare 
 
 
Policy för laddinfrastruktur – ekonomisk och juridisk granskning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för laddinfrastruktur.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Beredningen Miljö och Fysisk planering har uppdaterat styrdokumentet för laddinfrastruktur. 
Tidigare laddinfrastrukturplan är inte längre aktuell eftersom giltighetstiden på dokumentet 
har gått ut. Utifrån den snabba tekniska utvecklingen på området har beredningen Miljö och 
Fysisk planering dragit slutsatsen att en policy är mer relevant än en plan som tidigare 
dokument utgjordes av. Beredningen har därför tagit ett omtag och skapat ett policydokument 
för laddinfrastruktur som ska förmedla den politiska viljeinriktningen i Stenungsunds 
kommun.  
 
Laddinfrastruktur är ett övergripande begrepp för fast utrustning som behövs för laddning av 
elfordon. Laddinfrastruktur kan delas upp i ledningsinfrastruktur och laddningspunkter. Med 
ledningsinfrastruktur avses ett förberedande system bestående av kanaler, tomrör, kabelstegar 
eller liknande där kablar till laddningspunkter enkelt kan dras fram. Med laddningspunkt 
avses utrustning för laddning av ett elfordon. 

 
Beskrivning av ärendet 
Policyn för laddinfrastruktur som beredningen Miljö och Fysisk planering har tagit fram 
beskriver kommunens roll inom utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. Skillnaden mot en 
plan som tidigare styrdokument utgjordes av är att en policy anger kommunens 
förhållningssätt och principiella ställningstagande inom ett visst område, samt är vägledande 
vid beslut och styrning. En plan är av operativ karaktär och beskriver konkret hur uppsatta 
mål och program ska realiseras. En policy är alltså framtida mål och vägledande medan en 
plan är mer detaljerad.  

Viljeinriktningen i policyn är att kommunen i huvudsak ska fungera som möjliggörare 
samtidigt som själva utförandet i huvudsak ska ske via kommersiella krafter. Genom policyn 
vill beredningen tydliggöra kommunens roll i denna samverkan med den privata marknaden. 
Till exempel ska kommunal mark kunna upplåtas till externa aktörer för utbyggnad av 
laddstolpar. Policyn beskriver också att kommunen ska agera samverkande och samordnande 
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i syfte att främja utvecklingen av publika laddare på både kommunal och privat mark och bör 
därför uppmuntra privata aktörers etablering genom information, vägledning och utpekande 
av möjliga platser. På kort sikt är det möjligt att anlägga publika laddstationer på parkeringar 
som ägs av kommunen utifrån perspektivet plats och mark. Vidare behöver dock 
ledningsdragningsperspektivet och effektförsörjningen samt dess budgetpåverkan utredas.  

 
Andra exempel på åtgärder i policyn är följande: 

• Sektor Samhällsbyggnad får i uppdrag att utarbeta en vägledning för arrendeavtal, standard för 
publika laddplatser, för funktion och drift av laddinfrastruktur på kommunal mark. 

• Kommunal mark kan upplåtas till externa aktörer för utbyggnad av laddplatser. För utbyggnad 
av publik laddinfrastruktur på kommunal mark upplåts område genom arrendeavtal enligt ovan.   

 
Enligt kommunallagen 6 kap 13 § är det kommunstyrelsens ansvar att verkställa 
kommunfullmäktiges beslut och i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige gett 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ger alltså inte uppdrag direkt till förvaltningen. 
Angående själva uppdraget bedömer förvaltningen att det finns relativt få tillfällen då det går 
att teckna arrendeavtal på kommunal mark vilket gör att uppdraget om att ta fram en särskild 
vägledning för laddstolpar riskerar att inte tillskapa något tydligt mervärde. Dock kan 
förvaltningen vid framtagande av ny arrendetaxa samt vid uppdatering av taxan för upplåtelse 
av allmän plats ta med avgift för laddplatser. Att upplåta kommunal mark till externa aktörer 
anses otydligt utifrån vad kommunens faktiskt har möjlighet att göra. Det kan vara möjligt att 
upplåta Kommunal kvartersmark till externa aktörer för utbyggnad av laddplatser. Vid 
utbyggnad av publik laddinfrastruktur på kommunal mark kan kvartersmark upplåtas genom 
nyttjanderättsavtal.  

En konkret åtgärd som policyn beskriver är att kommunen ska bygga ut laddinfrastruktur på 
de kommunala parkeringsplatserna i ett led att kunna ställa om fordonsflottan till elektriska 
fordon. Förvaltningen anser att det är positivt att detta ska göras i egen regi istället för att 
kommunen ska köpa el från en kommersiell aktör. I Jörlanda pågår nu ett projekt för att se 
över möjligheterna att bygga ut laddinfrastrukturen från den plats som hemtjänsten utgår från. 
Policyn belyser också att kommunen kan vara en attraktiv arbetsgivare genom att tillgå 
kommersiella publika laddplatser i närheten av de kommunala verksamheterna.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ur ett ekonomiskt perspektiv består den stora kostnaden för att bygga ut laddinfrastrukturen 
av att dra fram el till laddplatserna och därmed skapa ledningsinfrastrukturen. Om privata 
aktörer ska äga laddplatsen är ett alternativ att dessa finansierar laddutrustningen, 
elförsörjningen och de nödvändiga ledningsarbetena. Detta styrs genom avtal innehållande 
villkor som också kan reglera vilken typ av anläggning som ska anordnas samt hur drift, 
underhåll och avveckling ska ske. Upplåtelse av utrymme under den offentliga platsen (till 
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exempel för ledningsdragning) kan ske med nyttjanderättsavtal. Enligt Lag (1957:259) om rätt 
för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera (avgiftslagen – 
KAL), 1 §, har kommunen rätt att ta ut ersättning för användningen av en offentlig plats. 
Ersättningen ska utgå i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till 
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning 
av upplåtelsen och övriga omständigheter.  
 
I de fall kommunen själva ska iordningställa samt driva laddstationerna, till exempel för den 
egna fordonsflottan eller om det inte finns någon privat aktör som vill driva laddstationer vid 
till exempel arenan blir det en stor kostnad för kommunen. De laddstationer som upplåts i 
kommersiellt syfte kan på sikt finansieras genom avgiftsuttaget vid laddning. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och medför inga konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunallagen 
Den kommunala kompetensen sätter ramarna för vad en kommun får göra. Av 2 kap. 1 § 
kommunallagen (KL) framgår att kommunen får ha hand om angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Vedertaget anses 
elförsörjning omfattas av den kommunala kompetensen. Vad gäller laddinfrastruktur särskilt 
är det en fråga som av naturliga skäl blivit aktuell först på senare år. Energimyndigheten har i 
en rapport angivit att kommunen har rätt att sälja el och uppmuntrar exempelvis kommunala 
bostadsbolag till att sätta upp laddstolpar. Även SKR gör bedömningen att det ligger inom den 
kommunala kompetensen att sätta upp laddinfrastruktur och på så sätt sälja el. Givet de nya 
kraven som ställs på laddinfrastruktur vid nybyggnation är kommunen dessutom i vissa fall 
tvungen att förbereda för laddinfrastruktur (se vidare nedan under avsnittet Plan- och 
bygglagen).   
 
Kommunen får vidare driva viss näringsverksamhet. Kommunal näringsverksamhet ska syfta 
till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och tjänster åt sina medlemmar och ska 
drivas utan vinstsyfte, 2 kap. 7 § KL. Undantag till vinstförbudet och lokaliseringsprincipen 
finns i speciallagstiftning. Det finns även möjlighet för kommunen att istället stötta 
näringslivet så länge det sker genom allmänt riktade åtgärder och inte utgör stöd till enskilda 
näringsidkare, 2 kap. 8 § KL. Upplåtande av mark till näringsidkare för utbyggnad av 
laddinfrastruktur bör vara kompetensenlig så länge arrendeavtalen är marknadsmässiga och 
åtgärderna i övrigt anses lämpliga. Att kommunen genom rådgivning verkar för att främja 
utvecklingen av laddinfrastruktur bör heller inte vara några problem. Möjligheterna att stötta 
enskilda företag ekonomiskt är däremot begränsade. Det skulle sannolikt strida mot både 
kommunallagens regler om otillåtet stöd till näringsidkare och EU:s statsstödsregler. 
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Plan- och bygglagen 
Var det är möjligt att ha laddplatser styrs till stor del av detaljplanerna. I plan- och bygglagen 
PBL (2010:900) definieras vad som utgör allmän platsmark respektive kvartersmark. Allmän 
platsmark definieras som gata, väg, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är 
avsett för ett gemensamt behov. Kvartersmark definieras enligt PBL som mark som enligt en 
detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde och är mark som ska nyttjas för ett 
visst ändamål, exempelvis bostäder, skola och parkering. På kvartersmark är det vanligtvis 
tillåtet att anlägga laddplatser men inte på allmän platsmark. För att det ska vara möjligt att 
anlägga en laddplats på allmän platsmark behöver marken ha en bestämmelse som tillåter 
motorfordon. En lokal trafikföreskrift kan behöva tas fram för platsen. Kommunens 
parkeringar är vanligtvis på kvartersmark det är därför möjligt att placera laddstationer där. 
Det som vidare behöver utvärderas är huruvida möjligheterna till ledningsdragning finns och 
hur mycket kraft det finns i ledningarna vilket påverkar hur många laddstolpar som är möjligt 
att anordna.  
 
Var laddstationer får placeras styrs till stor del av detaljplanerna. I en detaljplan framgår vad 
som är allmän platsmark (gata) och vad som är kvartersmark inom planområdet, på 
kvartersmark är det tillåtet att sätta upp laddstolpar men inte på allmän platsmark. I plan- och 
bygglagen PBL (2010:900) definieras vad som utgör allmän platsmark respektive 
kvartersmark. Allmän platsmark definieras som gata, väg, park, torg eller annat område som 
enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Definitionen medför att en laddstation 
inte kan anordnas på kvartersmark utan en lokal trafikföreskrift.  I detaljplanen kan allmän 
platsmark regleras för olika ändamål. Kvartersmark definieras enligt PBL som mark som 
enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde, exempelvis anges ändamålet 
parkering. På kommunens parkeringar är det därför möjligt att placera laddstationer. Det som 
vidare behöver utvärderas är huruvida möjligheterna till ledningsdragning finns och hur hög 
effekt det går att ta ut ur ledningsnätet vilket påverkar hur många laddstolpar som är möjligt 
att anordna.  
 
Sedan maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i PBL. Vilka byggnader som 
ska ha utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad 
ledningsinfrastruktur framgår av plan- och byggförordningen, PBF. Nya bostadshus med fler 
än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse 
med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser. Men även byggnader som inte är 
bostadshus och som har fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha 
ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för 
elfordon. Vid till exempel planerandet av ett nytt resecentrum är det därför redan ett krav att 
det ska förberedas för laddstationer. 
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Ellagen  
Vem som får distribuera el regleras i Ellagen (1997:857). Utgångspunkten är att det krävs 
tillstånd (så kallad ”nätkoncession”) för att bygga eller använda starkströmsledningar. Vissa 
typer av nät är dock undantagna från kravet på koncession. Dessa undantag finns listade i 
förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), 
den så kallade IKN-förordningen. På vissa av de nät som är undantagna från koncessionsplikt 
får även el överföras för annans räkning. Den 1 juni 2012 infördes ett undantag från kravet på 
nätkoncession för interna elnät som huvudsakligen används för fordons elbehov (IKN-
förordningen 22 b §). Det är också tillåtet att överföra el för annans räkning på ett sådant nät 
(31 §). Med stöd av undantaget kan en grupp laddstationer på ett internt nät anslutas till det 
koncessionspliktiga elnätet i en anslutningspunkt och det är även möjligt att ta betalt för elen 
av den som laddar. Undantaget gäller dock endast för lågspänningsnät, det vill säga max 1 
000 V. Hur många laddstationer som kan anslutas i en uttagspunkt begränsas alltså tekniskt av 
att det måste vara fråga om ett lågspänningsnät. Utöver det ovan beskrivna undantaget skulle 
även andra undantag i IKNförordningen kunna vara tillämpliga för att ansluta laddstationer 
till icke koncessionspliktiga nät. Det gäller i första hand det undantag som avser interna nät på 
eller inom byggnad (5§). Ett elnät inom ett parkeringshus kan vara undantaget från 
koncessionsplikt enligt denna bestämmelse. Överföring av el för annans räkning får ske på ett 
sådant nät enligt 24 § IKN-förordningen. Detta innebär att man inom byggnaden 
(parkeringshuset) får ansluta laddstationer till byggnadens elnät och ta betalt för elen av den 
som laddar. Hur många laddstationer som i praktiken kan anslutas till byggnadens nät beror 
på vilken huvudsäkring som byggnaden har och övrig elanvändning i byggnaden. Även 
undantagen för interna nät inom området för en industrianläggning (8 §) eller området för 
fritidsverksamhet (16 §) skulle kunna vara tillämpliga. Energimarknadsinspektionen kan på 
begäran lämna ett så kallat bindande besked om ett specifikt nät omfattas av IKN-
förordningens undantag eller inte.  
 
Trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter 
I förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner definieras laddplats som en plats som enligt 
lokal trafikföreskrift ska vara laddplats och som är utmärkt med ett vägmärke för parkering 
och en tilläggstavla för laddplats. Vem som får parkera eller stanna på en laddplats framgår av 
3 kap 54 §, 4 st trafikförordningen. Enligt trafikförordningen (1998:1276) kan kommunen 
upprätta särskilda trafikregler genom lokala trafikföreskrifter för att besluta att en viss plats 
ändamål ska vara en laddplats 10 kap 1§ p.7. Vidare framgår av 10 kap 9a §, att en plats 
endast får förklaras som laddplats om det finns anordningar för extern laddning med elektrisk 
energi för fordonets framdrivning. I Stenungsunds kommun har kommunstyrelsen delegerat 
till förvaltningen att besluta om lokala trafikföreskrifter (kommunstyrelsens 
delegationsordning C7). De lokala trafikföreskrifterna finns samlade i ett nationellt register 
hos Transportstyrelsen.  
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Offentlig plats 
Upplåtelse av utrymme under den offentliga platsen så som ledningsdragning omfattas inte av 
kravet på polistillstånd angående användandet av offentlig plats enligt ordningslagens 
bestämmelser. Kommunen kan därför upplåta marken med nyttjanderättsavtal enligt 
jordabalken (1970:994). Parterna kan då avtala om alla de villkor, inklusive eventuell 
ersättning, som ska gälla för upplåtelsen. Maximal upplåtelsetid inom detaljplanelagt område 
är 25 år men det är vanligt och ofta lämpligt att sluta avtal på kortare tid eller tills vidare med 
möjlighet för båda parter att säga upp avtalet. 
 
Slutsats 
Förvaltningens bedömning är att policyn fungerar som en vägledande styrning på lång sikt 
men att det framöver behöver skjutas till ekonomiska medel för att projektera och anlägga 
laddstationer. Ur ett långsiktigt perspektiv är policyn alltså genomförbar. Det som dock är 
oklart är hur fördelningen mellan kommunen och privata aktörer ska formas beroende på 
kommunens vilja kontra den privata aktörens vinstsyfte till exempel. Det är otydligt vad 
kommunens roll ska vara vilket gör det svårt att bedöma hur förvaltningen ska arbeta inom 
området. Ur ett juridiskt perspektiv finns det många aspekter att ta hänsyn till och flera av 
dem behöver utvärderas i fall till fall beroende på till exempel elledningar, ägare av mark 
samt vem som ska drifta stationerna. Det är alltså svårt att ta ställning till om ett förfarande är 
lagligt eller inte utan de specifika omständigheterna. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 Hållbara städer och samhällen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-11 
Policy för laddinfrastruktur 2022–2025 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Daniel Jerling 
Sektorchef stödfunktioner Sektorchef samhällsbyggnad  
 
 
Beslut skickas till 
Sektor samhällsbyggnad 
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1. Bakgrund och utveckling 
Omställningen till det hållbara samhället har aldrig gått fortare än vad den 
gör just nu. Laddningsbara elbilar, antingen rena elbilar eller någon slags 
hybrid, kommer att vara en stor del i omställningen. Därför behövs en 
tydlig policy för kommunens roll i detta. 

1.1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att anta ”Plan för laddinfrastruktur” som var framtagen av 
Kommunstyrelsen och som var gällande mellan 2017 och 2019. Beredningen konstaterar att 
utvecklingen går snabbt inom detta område varför ett policydokument är mer relevant än en plan. 

1.2. Utveckling av försäljning av elbilar 
Sedan den föregående planen beslutades har utvecklingen av elfordon (både laddhybrider och 
helelektriska) gått i snabb takt. Från ca 31 300 fordon i Q1 2017 till dagens nästan 350 000 registrerade 
fordon. Trenden verkar hålla i sig, bara under de tre första månaderna av 2022 var nästan 54% av alla 
nyregistrerade bilar el eller laddhybrider. 
Källor: elbilsstatistik.se, uppladdning.nu och scb 

1.3. Utveckling av laddmöjligheter 
Under samma tidsperiod har antalet publika laddpunkter ökat från knappt 4 000 ställen i mars 2017 till 
dagens 14 720 st. Registreringen av elbilar har ökat med drygt tio gånger mellan 2017 och 2022 medan 
laddpunkterna endast ökat med knappt fyra gånger. Räknar man om siffrorna till laddbara fordon per 
ladduttag har dessa gått från 6 fordon per ladduttag 2017 till dagens 15 fordon per ladduttag. 

1.4 Kommunens roll och åtagande 
Fler fordon som drivs med el bidrar till att nå målet att bli en klimatneutral kommun. De prognoser som 
finns, visar att antalet laddpunkter behöver öka markant från dagens nivåer. Utbyggnaden behöver ske i 
samverkan med kommunen som i denna policy tydliggör sin roll. 

1.4.1 Kommunens åtagande 
• Stenungsunds kommuns roll inom ramen för utbyggnaden av publik laddinfrastruktur är i 

huvudsak som möjliggörare samtidigt som själva utförandet i huvudsak ska ske genom 
kommersiella krafter. 

• Kommunkoncernens egna behov av laddinfrastruktur kan på sikt ge möjlighet till publik 
laddning på vissa geografiska platser. 

Typ av dokument 

 

Beslutat av 

 

Beslutsdatum 

 

Diarienummer 

 

Dokumentägare 

 

Giltighetstid 

 

 

Framtagen av 

 

Reviderad 
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1.4.2 Betalning 
• Kommunen ska inte erbjuda subventionerad eller gratis laddning, då detta kan bryta mot 

lagar och ge signaler om att el är gratis. Därför ska kommunen, inklusive de kommunala 
bolagen, handla upp och investera i laddutrustning på ett sådant sätt att det är möjligt att ta 
betalt för laddtjänsten.  
 

 1.4.3 Utbyggnadsprinciper   
• Kommunen ska vara en samverkande och samordnande part i syfte att främja utveckling av 

laddinfrastruktur av publika laddare, på både kommunal och privat mark. Kommunen bör 
därför uppmuntra privata aktörers etablering genom information, vägledning och utpekande 
av möjliga platser.   

• Utbyggnad av laddinfrastruktur ska tillgodose behovet av användarvänliga laddplatser. 
Sektor Samhällsbyggnad får i uppdrag att utarbeta en vägledning för arrendeavtal, standard 
för publika laddplatser, för funktion och drift av laddinfrastruktur på kommunal mark. 

• Kommunal mark kan upplåtas till externa aktörer för utbyggnad av laddplatser. För 
utbyggnad av publik laddinfrastruktur på kommunal mark upplåts område genom 
arrendeavtal enligt ovan.   

• När extern aktör etablerar laddplatser på kommunal mark ansvarar denne såväl för utbyggnad 
av laddinfrastruktur som för ledningsarbeten i samarbete med ledningsägaren och 
kringutrustning i enlighet med marknadens standard samt drift av laddplatsen.   

• Laddinfrastrukturfrågor inarbetas i kommunens styrande dokument inom området. 
• Sedan maj 2020 finns det tydliga direktiv från Boverket i Plan och Bygglagen på hur 

laddinfrastrukturen ska hanteras och vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning av 
elfordon.  
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2. Laddinfrastruktur för egna 
verksamheter 
2.1. Laddinfrastruktur för den egna fordonsflottan  

Kommunen ska prioritera utbyggnad av laddinfrastruktur för den 
egna fordonsflottan. Vid nybyggnationer bör laddinfrastrukturen 
planeras så uppskalning är möjlig vid framtida behov. 
 

2.1.1 Ansvar för laddplatser för egen verksamhet 
• När kommunorganisationen etablerar laddplatser på kommunal mark/kommunala 

parkeringar ansvarar kommunen för att upphandla, köpa in, installera och hantera driften av 
laddplatser i enlighet med utarbetad standard. 

• Kommunen ska prioritera utbyggnad av laddinfrastruktur på de kommunala 
parkeringsgaragen/ parkeringsplatserna för att främja omställningen av fordonsflottan. 

• För att vara en attraktiv arbetsgivare ska kommersiella publika laddplatser finnas att tillgå i 
anslutning till de kommunala verksamheterna.  
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3. Laddinfrastruktur för publika 
verksamheter 
När en laddplats ska etableras kan ägarbilden se lite olika ut 
beroende på vilka aktörer som är inblandade. Kommunen kan 
äga marken, elnätsbolaget äger elnätet och ett privat företag 
äger laddplatserna. Intressenter och medaktörer i närheten kan 
vara inblandade i projektet. Utöver dessa aktörer finns det ofta 
ett parkeringsbolag som har hand om bevakning av 
parkeringsplatsen och är ansvariga för parkeringsavgifter. Det 
innebär att en mängd aktörer behöver bli involverade i arbetet 
med laddplatsens utförande och drift. 
3.1. Planeringsprinciper - tillgänglighet 
För att säkerställa laddplatsens tillgänglighet för alla grupper behövs tillräckliga ytor till och i direkt 
anslutning till laddpunkten. Ytan vid och omkring laddpunkten ska vara tillräckligt stor för att en 
rullstolsburen person ska kunna ta sig i och ur sitt fordon samt starta/avsluta laddning och i nödfall 
stoppa. Påkörningsskydd ska inte vara i vägen för rullstolens framkomlighet. Markplatta ska vara i nivå 
med mark och om väderskydd finns ska detta vara rymligt. Det är markägaravtalen som bestämmer hur 
stort anspråk på ytan operatörerna får ta.  
 
Höjd på knappar, ladduttag och display ska vara på en sådan höjd att de kan nås från en rullstol. 
Displayerna är i vissa fall också uppåtvinklade. Detta försvårar och ibland även hindrar personer med 
funktionsnedsättning från att kunna starta/stoppa en laddning. 
 
Samtliga publika laddplatser ska finnas med på relevanta nationella kartor och/eller forum för 
laddplatser, för att säkerställa att det är enkelt digitalt att hitta en laddplats. 
 

3.2. Planeringsprinciper – trygghet och säkerhet 
Upplevelsen vid laddning är viktig och framför allt känslan av trygghet. Det ska finnas belysning som 
lyser upp laddplatsen och omkringliggande yta. Laddplatsen och området runt ska vara rent och snyggt 
och inte ha en stökig eller instängd miljö. Mänsklig närvaro är därför viktig. 
 

3.3 Planeringsprinciper – betalning 
Publika laddplatser ska vara tillgängliga dygnet runt. Laddare som installeras på parkeringar ska vara 
driftsäkra och möjliggöra betalning alla tider på dygnet. Det är viktigt att en betalningsmodell som är 
enkel att använda för den som ska ladda sin bil. 

Digitala betallösningar skapar nya möjligheter och flera operatörer har idag mobilappar som möjliggör 
direktbetalning i telefon och där laddning kan startas och stoppas i samma mobilapp vilket minskar 
behovet att behöva interagera med laddarens display och betalterminal. 

269



 
 7 

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

3.4 Planeringsprinciper – publika etableringslägen 
Etableringslägen bör förläggas till de naturliga trafikflödena i kommunen (E6, LV160 etc.), vid publika 
kommunala anläggningar (Stenungsund Arena, Kulturhuset etc), pendelparkeringar eller andra platser 
man stannar kortare tid med huvudsyftet att ladda och sedan resa vidare. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

  
 
 
 
 
§ 310 Dnr: KS 2022/319 
 
Kost- och hållbarhetspolicy 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta kost- och hållbarhetspolicy enligt beredningens 
alternativa förslag, innebärande att punkt 4–5 under avsnitt Kvalitet utgår. Ny punkt 4 
tillkommer och ska lyda enligt följande:  
”I skolan ska det erbjudas kött- eller fiskrätt samt en fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag.” 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 april 2022 att tillsätta en tillfällig beredning för att göra 
en översyn av kommunens kost- och hållbarhetspolicy. Beredningen har fått i uppdrag att 
fokusera särskilt på syftet med policyn samt dess kvalitet, och att tillsammans med 
förvaltningen utvärdera ”en vegetarisk dag”. Den tidigare policyn antogs av 
kommunfullmäktige 2016. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-02 
Kost- och hållbarhetspolicy 2022-08-25 
Nuvarande kost- och hållbarhetspolicy 2016 
Kommunfullmäktige 2022-04-07 § 79 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C), Ulla johansson (SD), Lisbeth Svensson (L) och Olof Lundberg 
(S) tillstyrker beredningens alternativa förslag (från Centerpartiet, Sverigedemokraterna och 
Moderaterna), innebärande att punkt 4-5 under avsnitt Kvalitet utgår. Ny punkt 4 tillkommer 
och ska lyda enligt följande:  
”I skolan ska det erbjudas kött- eller fiskrätt samt en fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag.” 
   
Annika Åberg-Darell (V) tillstyrker beredningens huvudförslag.  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-07

 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med beredningens alternativa förslag.  
 
Beslut skickas till 
Anna.wejdin@stenungsund.se 
Mia.skytt@stenungsund.se 
Utvecklingsledare på respektive sektor 
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Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare/Utredare 
 
 
Kost- och hållberhetspolicy, ekonomisk- och juridisk granskning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta kost- och hållbarhetspolicyn.  
 
  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 april 2022 att tillsätta en tillfällig beredning för att göra 
en översyn av kommunens kost- och hållbarhetspolicy. Beredningen har fått i uppdrag att 
fokusera särskilt på syftet med policyn samt dess kvalité, och att tillsammans med 
förvaltningen utvärdera ”en vegetarisk dag”. Den tidigare policyn antogs av 
kommunfullmäktige 2016. 

 
Beskrivning av ärendet 
Den tillfälliga beredningen har tagit fram en uppdaterad kost- och hållbarhetspolicy. 
Beredningen beskriver att syftet med policyn är att tydliggöra kommunens målsättning inom 
området. Vid en jämförelse mellan den gamla och den nu föreslagna policyn är det följande 
som är markerat i kursiverad text som skiljer sig mellan dokumenten: 
 

• Näringsinnehållet försämras efter att maten varit varmhållen i två timmar och därför 
ska maten i möjligast mån serveras nylagad samt så nära matgästen som möjligt. 

• Så mycket mat som möjligt ska lagas ifrån grunden. Halvfabrikat ska vara av minst 
samma kvalitet som mat lagad från grunden. 

• Forum ska finnas där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga i sin måltidsmiljö och 
menyplanering. Till detta forum kan elever kalla in rektor och enhetschef för köket. 

• Personalen inom äldreomsorgen ska ha relevant kunskap och rutiner för att förebygga, 
upptäcka och åtgärda ät- och nutritionsproblem. 

• Den besparing som görs genom att göra dessa val ska användas till att köpa mer 
hållbart kött/fisk, och kött/fisk med god djurhållning.  

• Måltiderna ska serveras vid rätt tidpunkt för målgruppen enligt Livsmedelsverkets 
rekommendationer med minst 20 minuter för att äta.  

• Vid projektering för om- och nybyggnation ska tillräckliga lagringsutrymmen (kyl, frys 
och torrvaror) planeras för att möjliggöra för strategiska inköp. 
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• I skolan ska det även erbjudas en fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag. 
• Minst en dag i veckan ska det vara vegetarisk dag. 

/Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna föreslår istället för ovanstående 
två punkter följande formulering: I skolan ska det erbjudas kött- eller fiskrätt samt en 
fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag.  
 

• Systematisera och implementera tekniska hjälpmedel (exempelvis appar för 
närvaro/frånvara och nöjdhetsbetyg av måltidsupplevelsen) för att minimera matsvinn 
och höja kvaliteten. 
 

Förvaltningens bedömning av policyn 

Forum för att påverka måltiderna  
I tidigare policy finns ett mål om att ha ett forum i skolorna för ge barnen möjlighet att 
påverka måltiderna, i den nya policyn har dock formuleringen förändrats på så sätt att 
eleverna kan kalla tjänstepersoner. Som det fungerar idag så finns det ett forum där rektor 
kallar måltidspersonal för att diskutera måltidsfrågor. Skolverksamheten ansvarar för detta 
forum som i sin tur kallar in berörda parter. Vid behov kallas även enhetschef för verksamhet 
Måltid till forumet. Under dessa möten kan eleverna förmedla vad de har för önskemål kring 
måltiderna. Det är inte alltid barn och ungas önskemål kan tillgodoses utifrån ett 
näringsperspektiv.  

Inom äldreomsorgen har förvaltningen ett forum kring måltidsserveringen. På dessa så kallade 
matråd deltar representanter från köken och representanter från särskilt boendes samtliga 
avdelningar. Matråden äger rum fyra gånger per år. 

Halvfabrikat ska vara av minst samma kvalitét som mat lagad från grunden. 
I dagsläget lagas cirka 75 – 80 procent från grunden till för- och grundskola samt gymnasium. 
Majoriteten av maten till äldreomsorgen är dock lagad från grunden. En anledning till att en 
större andel av maten kan lagas från grunden inom äldreomsorgen än skolan beror på 
volymen av mat som produceras. 

Förvaltningen vill belysa att kosten inom äldreomsorgen skiljer sig från förskola, grundskola 
och gymnasium när det gäller exempelvis rekommendationer för tillsatt socker och efterrätter. 
 

Den besparing som görs genom att göra dessa val ska användas till att köpa mer hållbart kött 
och fisk, samt kött och fisk med god djurhållning.  
I policyn står det att ett av syftena är att öka barn och ungdomars kunskap samt vilja att äta 
säsongsanpassade frukter och grönsaker, äta mer hållbart samt att äta färre snabba 
kolhydrater. Beredningen menar då att den ekonomiska besparingen som görs genom de 
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förändrade inköpen kan täcka den extra kostnad det medför att i större utsträckning köpa 
hållbart kött. Dock är vissa livsmedel inte billigare i säsong. Exempelvis är frysta rotfrukter 
oftast billigare än färsk rotfrukt i säsong. Vissa livsmedel kräver också mer hantering när 
kommunen köper in dem färska vilket också ökar kostnaden. Till exempel kräver färska (icke 
sköljda och skalade) rotfrukter hantering avskilt från övriga livsmedel eftersom det finns risk 
att det finns spår av jord på dem, dessa produkter får inte tas in i köken. Det kräver även 
skalning och att ta vara på olika delar av livsmedlet för att inte en stor del ska bli svinn. 
Medan till exempel fryst blomkål kommer färdig i buketter som därmed inte kräver någon 
extra hantering. Vid inköp av färsk blomkål måste blad och stam rivas ner för att användas i 
andra rätter och inte bli svinn. Fisken som köps idag är uteslutande MSC märkt. I nuläget har 
äldreomsorgen, för att skapa ett mervärde, valt att i viss utsträckning köpa Kravmärkt 
närproducerat nötkött. Detta medför en kostnadsökning på mellan 20 – 25 procent mot 
konventionellt svenskt nötkött. 

Förvaltningen bedömer att det medför kostnadsökningar för att köpa mer hållbart kött och 
fisk, samt kött och fisk med god djurhållning till alla kommunens verksamheter. 

Vid projektering för om- och nybyggnation ska tillräckliga lagringsutrymmen (kyl, frys och 
torrvaror) planeras för att möjliggöra för strategiska inköp 
På grund av att priserna på upphandlade avtalsvaror historiskt sett ofta är mycket pressade så 
är det inte alltid att det pris som sätts på kampanj eller från exempelvis från MealMakers (som 
erbjuder restauranger och storkök att köpa partier med kort datum) är lägre än ordinarie 
avtalsvara. Detta gör att det är svårt att uppnå stora ekonomiska vinster genom strategiska 
inköp. För specifika enheter är det över tid önskvärt att kunna arbeta på detta sätt men 
vinningen bör ställas mot kostnaden det medför att bygga och driva den extra ytan som krävs.  

Vegetariska måltider  
Varje dag erbjuds alla elever i grundskola och gymnasium ett vegetariskt alternativ utöver den 
ordinarie maträtten. Två dagar i veckan serveras endast vegetarisk kost. Utifrån statistik och 
produktionsnivåer uppskattar förvaltningen att cirka tio procent av gymnasieeleverna och 
cirka fem procent av grundskoleleverna väljer det vegetariska alternativet. I förskolorna 
serveras en rätt per dag, enligt ordinarie måltidsplanering serveras vegetarisk kost två till tre 
gånger i veckan.  

Angående målet att erbjuda en fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag så finns det inga krav 
på att varje enskild varmrätt (vegetarisk eller ej) ska vara fullvärdig i sig. Vid 
näringsberäkningen ska måltiderna vara fullvärdiga över en 4-veckorsperiod som varje 
enskild måltid planeras in under. Det är inte bara varmrätten som räknas in i 
näringsberäkningen utan även tillbehör som sallad och ibland bröd, för att göra måltiden 
komplett ur ett näringsperspektiv.  
 

275



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/319
2022-09-02

I policyn presenteras två politiska alternativ kring vegetarisk mat. Förvaltningen bedömer att 
huvudförslaget i policyn inte innebär någon förändring utifrån hur det fungerar på skolorna 
idag. Moderaternas, Centerpartiets och Sverigedemokraternas förslag innebär att eleverna ska 
erbjudas en maträtt bestående av kött eller fisk alla dagar i veckan.  

Tekniska hjälpmedel  
Förvaltningen har genom e-postutskick via en modul i Skola24 möjlighet att varje morgon 
följa frånvaron på aktuell skola för att motverka matsvinn.  

Det finns också en måltidsapplikation för skolan som heter Skolmaten där det finns möjlighet 
att bedöma dagens mat via en enkel knapptryckning i form av glad eller ledsen gubbe. Detta 
används i förskola, skola och gymnasium genom en applikation i respektive telefon där 
föräldrar eller elever kan bedöma maten. Detta system används inte i så stor omfattning i 
dagsläget men det är möjligt att arbeta vidare med detta. 

Upphandling 
Förvaltningen anser att stycket i policyn om upphandling är inaktuell, bland annat på grund av 
att Göteborgs stad har upplöst Upphandlingsbolaget och istället skapat förvaltningen Inköp 
och upphandling. Det som policyn beskriver angående upphandling genomför Stenungsunds 
kommun tillsammans med Göteborgs stad. Gemensamt upphandlas ramavtal avseende 
livsmedel och i dessa upphandlingar ställs höga kvalitetskrav avseende livsmedel. 
Målsättningen i upphandlingen är att andelen "hållbara matvaror" i kommunens verksamheter 
ska öka. Kraven avseende produkternas ”hållbarhet” i en upphandling är formade så att 
produkterna uppfyller svensk djurskyddslagstiftning samt beslutade miljömål, detta uppnås 
genom att till exempel användandet av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. 
Utbudet av ekologiska och etiskt certifierade produkter anpassas till de enskilda 
verksamheterna genom till exempel förädlingsgrad och förpackningsstorlekar. Genom den 
samlade volymen från samtliga parter i samverkan uppnås en bättre konkurrens som ofta 
resulterar i att de upphandlade produkterna kan införskaffas till konkurrenskraftiga, samt 
marknadsmässiga priser.  

Sammanfattande bedömning 
Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar för att upprätthålla god kosthållning i 
kommunens verksamheter och även skapa en hög nöjdhet hos brukarna, barnen och eleverna 
som äter maten. Vidare arbetar förvaltningens med att minska matsvinnet samt att hålla sig 
inom budgeterad ram. För att lyckas med dessa olika delar görs avvägningar kring exempelvis 
antal maträtter som erbjuds, vilken typ av mat som serveras och hur maten kan lagas 
kostnadseffektivt. Det är alltså många intressen som väger in. Förvaltningen bedömer att det 
är viktigt att eleverna äter lunchen för att de ska orka skoldagen och då behöver maten 
anpassas utifrån deras önskemål, även om det till exempel innebär att maten innehåller snabba 
kolhydrater.  
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I och med att policyns syfte är att tydliggöra kommunens målsättning tolkar förvaltningen att 
policyn berör mat som serveras i kommunens alla verksamheter. Målen och kriterierna i 
policyn anses främst vara anpassade för skolelever, det saknas aspekter som kan vara viktiga i 
sammanhang med andra grupper av människor som äter maten kommunen producerar. Vidare 
saknas definitioner kring kvalitet och hållbarhet eftersom dessa benämningar i sig är 
subjektiva vilka därför kan upplevas otydliga. 

I och med att den nya policyn i stora drag liknar den gamla arbetar redan kommunen utifrån 
många av policyns målsättningar. Dock krävs det mer ekonomiska resurser för att ytterligare 
höja målsättningen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Den starkt ökande inflationen och Rysslands invasion i Ukraina har medfört att matpriserna 
har stigit med cirka 17 procent för kommunen. Budgeten för nästkommande år har behövts 
omarbetas för att möta de ökade kostnaderna och det ekonomiska utrymmet är tajt uppstramat 
till följd av detta. Om mer mat ska lagas från grunden medför det en extra kostnad eftersom 
det resulterar ett ökat behov av personal samt behov av maskiner och fler tillagningskök. 
Även höjda löner kan krävas för att locka rätt kompetens eftersom det idag är svårt att 
rekrytera kockar med rätt erfarenhet.  

Ett annat mål i policyn som får ekonomiska konsekvenser är mer inköp av hållbart kött och 
fisk, samt kött och fisk med god djurhållning. Om den politiska viljeinriktningen är att 
förvaltningen ska följa målen i policyn i dess helhet krävs det tillskjutande av medel i 
budgetarbetet då det inte ryms inom ram.  

 
Barnkonsekvensanalys 
God kosthållning är en viktig del i ett barns uppväxt och att värna om hållbarhet är 
nödvändigt för framtida generationer.  
 
Juridiska bedömningar 
Policyn påverkas inte av några juridiska aspekter.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 2, Ingen hunger och mål 3, God hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-02 
Kost- och hållbarhetspolicy 2022-08-25 
Nuvarande kost- och hållbarhetspolicy 2016 
Kommunfullmäktige 2022-04-07 § 79 
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Kost-, och Hållbarhetspolicy 

Senast reviderad av:  
Tillfällig beredning för översyn av kost-, och hållbarhetspolicy2022-08-25 
 
Johan Thunberg (MP), beredningsledare  
Lillemor Arvidsson (M), vice beredningsledare  
Bo Pettersson (S), beredningsledamot  
Håkan Hermansson (C), beredningsledamot  
Kristina Odengard (ST), beredningsledamot  
John Petersson (V), beredningsledamot  
Erik Söderberg (L), beredningsledamot  
Nedzad Deumic (KD), beredningsledamot  
Kia Häggkvist (SD), beredningsledamot 
Maggie Robertsson (M), adjungerad 
 

Bakgrund och syfte 

Kost- och hållbarhetspolicyn är ett styrdokument samt ett stöd och verktyg för förtroendevalda och 
verksamheter att styra, säkerställa och profilera mat och måltider som erbjuds av Stenungsunds 
kommun. Med hjälp av policyn tydliggörs kommunens målsättning att matgäster i Stenungsund ska 
erbjudas goda måltider i en trivsam miljö, tillagade av bra råvaror som producerats med fokus på 
hållbar utveckling. 

Hälsofrämjande insatser kan ge en långsiktigt positiv samhällspåverkan och på sikt leda till 
samhällsekonomiska och hälsofrämjande vinster. Den direkta vinsten är förbättrad livskvalitet för 
den enskilda individen. En viktig del för att uppleva livskvalité är god, näringsrik och allsidig kost. 
Näringsriktig kost har stor betydelse för hälsan och kan förhindra framtida sjukdomar. Barn och 
ungdomars förutsättningar för att få kunskap om bra kost varierar och därför har förskolan och 
skolan ett extra stort ansvar att lära ut detta. Ett av syftena med denna policy är därmed att öka 
barn och ungdomars kunskap och vilja att b.la. äta säsongsanpassade frukter och grönsaker, äta mer 
hållbart samt att äta färre snabba kolhydrater. Det finns såväl miljömässiga som ekonomiska vinster 
med att äta säsongsanpassat och vegetariskt. Den besparing som görs genom att göra dessa val ska 
användas till att köpa mer hållbart kött/fisk, och kött/fisk med god djurhållning. Detta ska på sikt 
leda till att barn och ungdomar i Stenungsunds kommun kommer att serveras näringsrik och 
miljömässigt hållbar mat alla dagar i veckan. 

  

Måltiderna i äldreomsorgen ska utgå ifrån omsorgstagarens behov och önskemål. Personalen måste 
vara uppmärksam på hur var och en vill ha maten upplagd och serverad. Omsorgstagarnas möjlighet 
till delaktighet, valfrihet och självbestämmande är viktigt. Menyer, maträtter och måltidsmiljö ska 
anpassas efter den enskildes individuella behov, vanor och önskemål för att ge god livskvalité. 
Hänsyn ska tas till kulturella, religiösa och etiska önskemål. Maten ska tillgodose den enskildes 
behov av energi och näringsämnen för att ge förutsättningar för en god hälsa. Måltidsmiljöerna ska 
utformas så att den enskilde upplever dem som behagliga och trivsamma. Personalen ska ha 
relevant kunskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda ät- och nutritionsproblem.  

 

Näring 
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• Livsmedelsverkets råd om mat för skola, förskola, äldre och de svenska 
näringsrekommendationerna (SNR) ska följas och måltider ska uppfylla rekommendationer 
och riktlinjer som är utfärdade av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Matens innehåll ska 
motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR) och svenska näringsrekommendationer 
(SNR). 

• Näringsinnehållet försämras efter att maten varit varmhållen i två timmar och därför ska 
maten i möjligast mån serveras nylagad samt så nära matgästen som möjligt. 

• Så mycket mat som möjligt ska lagas ifrån grunden. Halvfabrikat ska vara av minst samma 
kvalitet som mat lagad från grunden. 

• Näringsriktiga produkter ska erbjudas i skolan.  

  

Kvalitet 

Personalgruppens kompetens kring nutrition, livsmedelshantering, matsedelsplanering, bemötande, 
diet- och allergikost, lagande av vegetarisk mat och näringsvärdesberäkning ska ständigt utvecklas. 
Ny forskning och nya rekommendationer gör att fortlöpande kompetensutveckling är nödvändig. 

• Forum ska finnas där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga i sin måltidsmiljö och 
menyplanering.  Till detta forum kan elever kalla in rektor och enhetschef för köket. 

• Enhetschef ska eftersträva att hög kvalitet efterföljs och kan t.ex. göra besök. 
• Tillagningskök ska eftersträvas vid ny-, och ombyggnation. 

• I skolan ska det erbjudas kött- eller fiskrätt samt en fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag. 

 

Måltidsmiljö 

• Måltidsmiljön ska vara lugn vilket innebär att det ska ges tillräckligt med tid för att alla ska 
kunna äta i ett långsamt tempo. Matsvinnet tenderar att minska om det ges tillräckligt med 
tid i matsalen då gästerna vet att de har möjlighet att hämta mat två gånger istället för att 
behöva lägga upp för mycket mat på en gång. 

• Ljudnivån i matsalen ska vara så låg som möjligt vilket kan uppnås med växter, möbler, 
ljuddämpade tyger och andra bullerdämpande material som kan sättas i tak, på väggar, golv, 
under eller på bord, under stolsben. 

• Måltiderna ska serveras vid rätt tidpunkt för målgruppen enligt Livsmedelverkets 
rekommendationer med minst 20 minuter för att äta. 

 

Hållbar utveckling 

 

• Det är viktigt att eleverna redan från dess att de börjar i förskolan får kunskap om hur och 
varför det är viktigt att minska matsvinnet. 

• Måltiderna ska användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen för att väcka barns 
och elevers nyfikenhet kring mat, hälsa och hållbar utveckling. 

• Säsongsanpassade råvaror ska i största möjliga mån användas. 
• Andelen livsmedel med onödiga tillsatser ska minimeras. 
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• Avfallet ska källsorteras. 
• Caféverksamheter inom skola ska drivas utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.  
• Caféernas sortiment ska därmed bestå av näringsriktiga och hälsosamma alternativ och 

utbudet av läsk, godis och sötsaker bör minimeras. 
• Systematisera och implementera tekniska hjälpmedel (exempelvis appar för 

närvaro/frånvara och nöjdhetsbetyg av måltidsupplevelsen) för att minimera matsvinn. och 
höja kvaliteten. 

 

Organisation och kompetensutveckling 

• Skapa ett forum där sektorerna Stödfunktioner, Utbildning och Socialtjänst och utbyter 
erfarenheter, kompetens och utvecklar måltidsverksamheten. 

• Stärk möjligheterna, inom sektor Stödfunktioner, för att dela erfarenheter och kompetens, 
nya metoder och arbetssätt mellan köken t.ex. genom studiedagar och arbetsrotation. 
 

 

Upphandling 

Stenungsunds kommun har i samarbete med Göteborgs Stads upphandlingsbolag gemensamma 
ramavtal på livsmedel. Upphandlingsbolaget upphandlar med höga kvalitetskrav och genom den 
samlade kvantiteten erhålls de lägsta priserna. Inköp av livsmedel ska främst ske inom upphandlade 
avtal och inom antagen budget. Andelen "hållbara matvaror" ska öka både i upphandlingen och vid 
inköpen. Kriterierna i upphandlingen ska vara utformade så att inköpen uppfyller svenska 
djurskydds-- och miljökrav och detta kan uppnås genom att använda sig av 
Upphandlingsmyndighetens kriterier. Stenungsunds kommun ska bidra till att utbudet av ekologiska 
och etiskt certifierade produkter, så att t.ex. förädlingsgrad och förpackningsstorlekar passar alla 
verksamheter. 

För att ständigt bli bättre och främja en fortsatt hållbar utveckling ska Stenungsunds kommun 
påverka upphandlingsbolaget genom att: 

  

• Ställa krav i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt producerat, god djurhållning, rättvis 
handel, ursprungsmärkning och fritt från genmodifiering. 

• Välja livsmedel med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. 
• I möjligaste mån välja kött från ekologiskt uppfödda och om möjligt naturbetande djur. 
• Välja fisk från hållbara bestånd. 
• Säsongsanpassa inköp och utbud. 
• Ställa krav i upphandling på förpackningar, bruksmaterial och transporter med så liten miljö-, 

klimat- och hälsopåverkan som möjligt. 
• Direktupphandling kan användas för att t.ex. göra inköp av livsmedel producerat i 

närområdet eller för mer hållbara produkter. 
• Vid projektering för om- och nybyggnation ska tillräckliga lagringsutrymmen (kyl, frys och 

torrvaror) planeras för att möjliggöra för strategiska inköp. 
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Uppföljning och revidering 

• Stenungsund kommuns Kost- och hållbarhetspolicy ska följas upp årligen i samband med 
upprättandet av verksamheternas årsredovisning. Detta görs bl.a. utifrån matsvinn, andel 
ekologiskt livsmedel och andelen nöjda måltidsgäster.. 

• Kost- och hållbarhetspolicyn ska ses över varje mandatperiod och vid behov uppdateras.  

  

Styrande dokument 

• Svenska Näringsrekommendationer SNR (www.slv.se) 
• Nordiska Näringsrekommendationer NNR (www.slv.se) 
• Livsmedelsverkets rekommendationer för skola, förskola och äldreomsorg (www.slv.se) 
• Smartare skolcafeteria (www.folkhalsoguiden.se) 
• Ät S.M.A.R.T. - Ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön 

(www.folkhalsoguiden.se) 
• Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget (www.uhb.goteborg.se/for 

inkopare_direktupphandling) 
• Livsmedelsverket: Med mat "lagad från grunden" menas mat som är lagad från råvaror. Med 

råvaror menas livsmedel som inte värmts upp eller tillagats i förväg. (läs mer på www.slv.se) 
• Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i 

förskola och skola (www.kostochnaring.se). 
• Livsmedelslagstiftningen – säker mat 
• Skollagen – Skolmåltiderna ska vara både kostnadsfria, näringsriktiga och avgiftsfria 

(grundskolan) 
• Lagen om offentlig upphandling 
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Kost-, och Hållbarhetspolicy 

Senast reviderad av:  
Tillfällig beredning för översyn av kost-, och hållbarhetspolicy2022-08-25 
 
Johan Thunberg (MP), beredningsledare  
Lillemor Arvidsson (M), vice beredningsledare  
Bo Pettersson (S), beredningsledamot  
Håkan Hermansson (C), beredningsledamot  
Kristina Odengard (ST), beredningsledamot  
John Petersson (V), beredningsledamot  
Erik Söderberg (L), beredningsledamot  
Nedzad Deumic (KD), beredningsledamot  
Kia Häggkvist (SD), beredningsledamot 
Maggie Robertsson (M), adjungerad 
 

Bakgrund och syfte 

Kost- och hållbarhetspolicyn är ett styrdokument samt ett stöd och verktyg för förtroendevalda och 
verksamheter att styra, säkerställa och profilera mat och måltider som erbjuds av Stenungsunds 
kommun. Med hjälp av policyn tydliggörs kommunens målsättning att matgäster i Stenungsund ska 
erbjudas goda måltider i en trivsam miljö, tillagade av bra råvaror som producerats med fokus på 
hållbar utveckling. 

Hälsofrämjande insatser kan ge en långsiktigt positiv samhällspåverkan och på sikt leda till 
samhällsekonomiska och hälsofrämjande vinster. Den direkta vinsten är förbättrad livskvalitet för 
den enskilda individen. En viktig del för att uppleva livskvalité är god, näringsrik och allsidig kost. 
Näringsriktig kost har stor betydelse för hälsan och kan förhindra framtida sjukdomar. Barn och 
ungdomars förutsättningar för att få kunskap om bra kost varierar och därför har förskolan och 
skolan ett extra stort ansvar att lära ut detta. Ett av syftena med denna policy är därmed att öka 
barn och ungdomars kunskap och vilja att b.la. äta säsongsanpassade frukter och grönsaker, äta mer 
hållbart samt att äta färre snabba kolhydrater. Det finns såväl miljömässiga som ekonomiska vinster 
med att äta säsongsanpassat och vegetariskt. Den besparing som görs genom att göra dessa val ska 
användas till att köpa mer hållbart kött/fisk, och kött/fisk med god djurhållning. Detta ska på sikt 
leda till att barn och ungdomar i Stenungsunds kommun kommer att serveras näringsrik och 
miljömässigt hållbar mat alla dagar i veckan. 

  

Måltiderna i äldreomsorgen ska utgå ifrån omsorgstagarens behov och önskemål. Personalen måste 
vara uppmärksam på hur var och en vill ha maten upplagd och serverad. Omsorgstagarnas möjlighet 
till delaktighet, valfrihet och självbestämmande är viktigt. Menyer, maträtter och måltidsmiljö ska 
anpassas efter den enskildes individuella behov, vanor och önskemål för att ge god livskvalité. 
Hänsyn ska tas till kulturella, religiösa och etiska önskemål. Maten ska tillgodose den enskildes 
behov av energi och näringsämnen för att ge förutsättningar för en god hälsa. Måltidsmiljöerna ska 
utformas så att den enskilde upplever dem som behagliga och trivsamma. Personalen ska ha 
relevant kunskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda ät- och nutritionsproblem.  

 

Näring 
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• Livsmedelsverkets råd om mat för skola, förskola, äldre och de svenska 
näringsrekommendationerna (SNR) ska följas och måltider ska uppfylla rekommendationer 
och riktlinjer som är utfärdade av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Matens innehåll ska 
motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR) och svenska näringsrekommendationer 
(SNR). 

• Näringsinnehållet försämras efter att maten varit varmhållen i två timmar och därför ska 
maten i möjligast mån serveras nylagad samt så nära matgästen som möjligt. 

• Så mycket mat som möjligt ska lagas ifrån grunden. Halvfabrikat ska vara av minst samma 
kvalitet som mat lagad från grunden. 

• Näringsriktiga produkter ska erbjudas i skolan.  

  

Kvalitet 

Personalgruppens kompetens kring nutrition, livsmedelshantering, matsedelsplanering, bemötande, 
diet- och allergikost, lagande av vegetarisk mat och näringsvärdesberäkning ska ständigt utvecklas. 
Ny forskning och nya rekommendationer gör att fortlöpande kompetensutveckling är nödvändig. 

• Forum ska finnas där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga i sin måltidsmiljö och 
menyplanering.  Till detta forum kan elever kalla in rektor och enhetschef för köket. 

• Enhetschef ska eftersträva att hög kvalitet efterföljs och kan t.ex. göra besök. 
• Tillagningskök ska eftersträvas vid ny-, och ombyggnation. 
• I skolan ska det även erbjudas en fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag. 
• Minst en dag i veckan ska det vara vegetarisk dag. 

 

Måltidsmiljö 

• Måltidsmiljön ska vara lugn vilket innebär att det ska ges tillräckligt med tid för att alla ska 
kunna äta i ett långsamt tempo. Matsvinnet tenderar att minska om det ges tillräckligt med 
tid i matsalen då gästerna vet att de har möjlighet att hämta mat två gånger istället för att 
behöva lägga upp för mycket mat på en gång. 

• Ljudnivån i matsalen ska vara så låg som möjligt vilket kan uppnås med växter, möbler, 
ljuddämpade tyger och andra bullerdämpande material som kan sättas i tak, på väggar, golv, 
under eller på bord, under stolsben. 

• Måltiderna ska serveras vid rätt tidpunkt för målgruppen enligt Livsmedelverkets 
rekommendationer med minst 20 minuter för att äta. 

 

Hållbar utveckling 

 

• Det är viktigt att eleverna redan från dess att de börjar i förskolan får kunskap om hur och 
varför det är viktigt att minska matsvinnet. 

• Måltiderna ska användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen för att väcka barns 
och elevers nyfikenhet kring mat, hälsa och hållbar utveckling. 

• Säsongsanpassade råvaror ska i största möjliga mån användas. 
• Andelen livsmedel med onödiga tillsatser ska minimeras. 

Kommentar [JT1]: C, SD, M vill skicka in ett förslag 
till ny policy där dessa två punkter byts ut till en punkt 
som lyder:  
I skolan ska det erbjudas kött- eller fiskrätt samt en 
fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag. 
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• Avfallet ska källsorteras. 
• Caféverksamheter inom skola ska drivas utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.  
• Caféernas sortiment ska därmed bestå av näringsriktiga och hälsosamma alternativ och 

utbudet av läsk, godis och sötsaker bör minimeras. 
• Systematisera och implementera tekniska hjälpmedel (exempelvis appar för 

närvaro/frånvara och nöjdhetsbetyg av måltidsupplevelsen) för att minimera matsvinn. och 
höja kvaliteten. 

 

Organisation och kompetensutveckling 

• Skapa ett forum där sektorerna Stödfunktioner, Utbildning och Socialtjänst och utbyter 
erfarenheter, kompetens och utvecklar måltidsverksamheten. 

• Stärk möjligheterna, inom sektor Stödfunktioner, för att dela erfarenheter och kompetens, 
nya metoder och arbetssätt mellan köken t.ex. genom studiedagar och arbetsrotation. 
 

 

Upphandling 

Stenungsunds kommun har i samarbete med Göteborgs Stads upphandlingsbolag gemensamma 
ramavtal på livsmedel. Upphandlingsbolaget upphandlar med höga kvalitetskrav och genom den 
samlade kvantiteten erhålls de lägsta priserna. Inköp av livsmedel ska främst ske inom upphandlade 
avtal och inom antagen budget. Andelen "hållbara matvaror" ska öka både i upphandlingen och vid 
inköpen. Kriterierna i upphandlingen ska vara utformade så att inköpen uppfyller svenska 
djurskydds-- och miljökrav och detta kan uppnås genom att använda sig av 
Upphandlingsmyndighetens kriterier. Stenungsunds kommun ska bidra till att utbudet av ekologiska 
och etiskt certifierade produkter, så att t.ex. förädlingsgrad och förpackningsstorlekar passar alla 
verksamheter. 

För att ständigt bli bättre och främja en fortsatt hållbar utveckling ska Stenungsunds kommun 
påverka upphandlingsbolaget genom att: 

  

• Ställa krav i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt producerat, god djurhållning, rättvis 
handel, ursprungsmärkning och fritt från genmodifiering. 

• Välja livsmedel med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. 
• I möjligaste mån välja kött från ekologiskt uppfödda och om möjligt naturbetande djur. 
• Välja fisk från hållbara bestånd. 
• Säsongsanpassa inköp och utbud. 
• Ställa krav i upphandling på förpackningar, bruksmaterial och transporter med så liten miljö-, 

klimat- och hälsopåverkan som möjligt. 
• Direktupphandling kan användas för att t.ex. göra inköp av livsmedel producerat i 

närområdet eller för mer hållbara produkter. 
• Vid projektering för om- och nybyggnation ska tillräckliga lagringsutrymmen (kyl, frys och 

torrvaror) planeras för att möjliggöra för strategiska inköp. 
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Uppföljning och revidering 

• Stenungsund kommuns Kost- och hållbarhetspolicy ska följas upp årligen i samband med 
upprättandet av verksamheternas årsredovisning. Detta görs bl.a. utifrån matsvinn, andel 
ekologiskt livsmedel och andelen nöjda måltidsgäster.. 

• Kost- och hållbarhetspolicyn ska ses över varje mandatperiod och vid behov uppdateras.  

  

Styrande dokument 

• Svenska Näringsrekommendationer SNR (www.slv.se) 
• Nordiska Näringsrekommendationer NNR (www.slv.se) 
• Livsmedelsverkets rekommendationer för skola, förskola och äldreomsorg (www.slv.se) 
• Smartare skolcafeteria (www.folkhalsoguiden.se) 
• Ät S.M.A.R.T. - Ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön 

(www.folkhalsoguiden.se) 
• Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget (www.uhb.goteborg.se/for 

inkopare_direktupphandling) 
• Livsmedelsverket: Med mat "lagad från grunden" menas mat som är lagad från råvaror. Med 

råvaror menas livsmedel som inte värmts upp eller tillagats i förväg. (läs mer på www.slv.se) 
• Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i 

förskola och skola (www.kostochnaring.se). 
• Livsmedelslagstiftningen – säker mat 
• Skollagen – Skolmåltiderna ska vara både kostnadsfria, näringsriktiga och avgiftsfria 

(grundskolan) 
• Lagen om offentlig upphandling 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-04-07

  
 
 
 
 
§ 79 Dnr: KS 2022/319 
 
Tillsättande av tillfällig beredning för översyn av Kost- och 
hållbarhetspolicy 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en tillfällig beredning som får i uppdrag att 
genomföra en översyn av nuvarande Kost- och hållbarhetspolicy för Stenungsunds kommun. I 
översynen av policyn ska beredningen fokusera särskilt på följande:  

• Syftet med policyn. 
• Kvalité. 
• kontakt med förvaltningen om utvärdering av ”en vegetarisk dag”. 

Beredningen får maximalt ha 6 sammanträden. En kort delredovisning hålls på 
kommunfullmäktiges sammanträde 12 maj och slutredovisning sker på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 6 oktober 2022.  

 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter inklusive beredningsledare och vice 
beredningsledare till tillfällig beredning för översyn av Kost- och hållbarhetspolicy: 

Johan Thunberg (MP), beredningsledare 
Lillemor Arvidsson (M), vice beredningsledare 

Bo Pettersson (S), beredningsledamot 
Håkan Hermansson (C), beredningsledamot 
Kristina Odengard (ST), beredningsledamot 
John Petersson (V), beredningsledamot 
Erik Söderberg (L), beredningsledamot 
Nedzad Deumic (KD), beredningsledamot 
Kia Häggkvist (SD), beredningsledamot 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium vill att en tillfällig beredning tillsätts som får i uppdrag att 
genomföra en översyn av nuvarande Kost- och hållbarhetspolicy för Stenungsunds kommun. I 
översynen av policyn ska beredningen fokusera särskilt på följande:  
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• Syftet med policyn 
• Kvalité 
• kontakt med förvaltningen om utvärdering av ”en vegetarisk dag”. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att beredningen består av en representant från varje 
parti som är representerat i kommunfullmäktige. Oberoende har ingen beredningsplats. 
Ordförande för beredningen utses av majoriteten och vice ordförande för beredningen utses av 
oppositionen. Beredningen får maximalt ha 6 sammanträden. En kort delredovisning hålls på 
kommunfullmäktiges sammanträde 12 maj och slutredovisning sker på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 8 juni 2022.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Katja Nikula (S) föreslår att kommunfullmäktige inrättar en tillfällig beredning för översyn av 
nuvarande Kost- och hållbarhetspolicy, enligt de föreutsättningar som framgår av presidiets 
skrivelse daterad 2022-04-06. 
 
Jimmy Lövgren (MP) föreslår att Johan Thunberg (MP) utses till beredningsledare. 
Alexandra Ward-Slotte (M) föreslår att Lillemor Arvidsson (M) utses till vice 
beredningsledare. 
Olof Lundberg (S) föreslår att Bo Pettersson (S) utses till beredningsledamot.  
Tomas Olsson (C) föreslår att Håkan Hermansson (C) utses till beredningsledamot. 
Helena Järpsten (ST) föreslår att Kristina Odengard (ST) utses till beredningsledamot. 
Emma Ramhult (V) föreslår att John Pettersson (V) utses till beredningsledamot. 
Jakob Hallman (KD) föreslår att Nedzad Deumic (KD) utses till beredningsledamot. 
Lisbeth Svensson (L) föreslår att Erik Söderberg (L) utses till beredningsledamot.  
John Hansson (SD) föreslår att Kia Häggqvist (SD) utses till beredningsledamot. 
 
Jakob Hallman (KD) tillstyrker Katja Nikulas (S) förslag, med ändring av att beredningens 
slutredovisning sker på kommunfullmäktiges sammanträde 6 oktober 2022. 
 
Alexandra Ward-Slotte (M) och Olof Lundberg tillstyrker Jakob Hallmans ändringsförslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Katja Nikulas (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse ledamöter inklusive beredningsledare och 
vice beredningsledare till tillfällig beredning för översyn av Kost- och hållbarhetspolicy i 
enlighet med förslagen från respektive partigrupp i kommunfullmäktige. Ordförande 
konstaterar att så sker.  
 
Ordförande frågar slutligen om kommunfullmäktige kan anta Jakob Hallmans (KD) 
ändringsförslag avseende datum för beredningens slutredovisning och konstaterar att 
ändringsförslaget antagits.   
 
Beslut skickas till 
SOLTAK AB 
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1 Sammanfattning  
Vi har av Stenungsunds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
rutiner och processer avseende investeringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en 
tillräcklig intern styrning och kontroll i investeringsprocessen.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern styrning och kontroll i 
investeringsprocessen. 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen i allt väsentligt fastställt 
rutiner och processer för hur investeringsverksamheten ska hanteras och därmed 
också hur varje specifikt investeringsprojekt ska genomföras. Vi bedömer dock att 
processen kan utvecklas genom att mer djupgående systematiska riskanalyser 
genomförs för respektive investeringsprojekt. Likaså att kommunstyrelsen löpande får 
information om större och för kommunen strategiska projekt samt att tydlig information 
om vad som rapporterats ska återfinnas i kommunstyrelsens och allmänna utskottets 
protokoll. Vi bedömer även att kommunstyrelsen ska ta del av och besluta om de 
lokalresursplaner som tas fram, i enlighet med kommunens interna riktlinjer.  
Kommunstyrelsen bedöms i allt väsentligt fastställt vilka dokument som ska ligga till 
grund för att kommunstyrelsen i förlängningen ska kunna fatta välgrundade beslut 
utifrån gjorda val och prioriteringar vad gäller investeringar.  
De investeringsprojekt som substansgranskats bedöms i allt väsentligt kännetecknas 
av en god styrning, kontroll och uppföljning. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att en mer djupgående systematisk riskanalys alltid genomförs för 
varje specifikt investeringsprojekt.  

 Tillse att kommunstyrelsen löpande får information om större och för 
kommunen strategiska projekt samt deras status och eventuella avvikelser som 
inträffat för dessa.  

 Tillse att tydlig information om vad som rapporterats återfinns i 
kommunstyrelsens och allmänna utskottets protokoll.  

 Fastställa de funktionsprogram som ska tillämpas i kommunen. 
Funktionsprogrammen har som syfte att skapa övergripande ramar för olika 
typen av byggnationer, däribland förskola. 

 Tillse att kommunstyrelsen beslutar om den lokalresursplan som tas fram, i 
enlighet med kommunens interna riktlinjer för styrande, vägledande och 
operativa dokument.  
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2 Bakgrund 
Vi har av Stenungsunds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
rutiner och processer avseende investeringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022. 
I kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2022, samt plan 2023–2024 framgår det att 
kommunen befinner sig i en expansionsfas med stora pågående och planerade 
investeringar. För 2021 var prognosen cirka 400 mnkr. I budget för 2022 och plan 
2023–2024 finns beslutade investeringar om totalt 1 314 mnkr. De största 
investeringarna sker inom samhällsbyggnad, förskola och grundskola. Några av de 
större projekten är nytt resecentrum, ny- och om-/utbyggnad av tre förskolor och fem 
grundskolor och ny återvinningscentral. 
Investeringarna kräver finansiering och belastar efter färdigställande resultaträkningen 
med årliga kostnader för avskrivningar och räntor. Som en följd av investeringar 
uppstår också olika typer av driftskostnader. Att det finns en tillräcklig intern styrning 
och kontroll avseende investeringsprojekt är väsentligt och utgör grund för god 
ekonomisk hushållning av kommunens resurser. Bristande styrning och uppföljning av 
större investeringsprojekt kan leda till budgetöverskridanden, ökade kapitalbehov och 
ökade kostnader på såväl kort som lång sikt. 
Mot bakgrund av ovanstående har kommunrevisionen i sin riskanalys bedömt att det är 
väsentligt att granska om kommunstyrelsen säkerställt att det finns en tillräcklig intern 
styrning och kontroll av investeringsprocessen.   

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern 
styrning och kontroll i investeringsprocessen.  
 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

— Har kommunstyrelsen säkerställt en tydlig roll- och ansvarsfördelning under hela 
investeringsprocessen?  

— Har kommunstyrelsen säkerställt en beredning av investeringsbudgeten för att 
skapa förutsättningar för att den ska kunna verkställas i sin helhet under året?  

— Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig formell styrning i form av fastställda 
riktlinjer och rutiner för samtliga moment i investeringsprocessen (initiering, 
planering, beslut och genomförande av investeringsprojekt)? 

— Bygger beslut om större investeringar på tillräckliga beslutsunderlag?  
- Görs behovsanalyser inför beredning av investeringsbudgeten? 
- Möjliggör beslutsunderlagen en tillräcklig grund för att styrelsen ska kunna göra 

prioriteringar mellan olika projekt? 
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- Innehåller beslutsunderlagen kostnadskalkyler (avseende såväl investeringen 
som kommande driftskostnader) och annan relevant information som möjliggör 
att styrelsen kan fatta välgrundade beslut? 

- Genomförs riskanalyser inför/i samband med beslut om investeringsprojekt? 
— Hur och av vem görs prioriteringar av vilka investeringar som ska 

genomföras/senareläggas?  
- Vad ligger till grund för de prioriteringar som görs? 

— Hur säkerställs att det finns en god beställarkompetens i organisationen, som 
säkerställer en hög kvalitet i de underlag som upprättas under processen 
(exempelvis kostnadskalkyler, förfrågningsunderlag inkl. avtalsvillkor etc.)? 

— Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och återrapportering av 
pågående investeringsprojekt för att, vid behov, kunna vidta åtgärder eller göra 
omprioriteringar under projektets gång? 

— Sker tillräcklig uppföljning/analys av investeringsprojekt efter projektets avslut? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen och inbegriper dels en granskning av 
investeringsprocessen på övergripande nivå, dels en substansgranskning av två 
investeringsprojekt.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § - Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

— Kommunstyrelsens reglemente 
— Kommunens ekonomiska styrprinciper 
— Övriga tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och 
substansgranskning. Dokumentstudien omfattar de styrdokument som finns kopplade 
till investeringsprocessen och styrning, uppföljning och kontroll av projekt. Därtill har vi 
granskat beslutsunderlag och övrig väsentlig dokumentation för två projekt som valts ut 
för substansgranskning. Intervjuer har genomförts med berörda tjänstepersoner, såväl 
på övergripande nivå som ansvariga för utvalda projekt. Följande tjänstepersoner i 
kommunen har intervjuats inom ramen för granskningen:  
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 Projektledare för de granskade projekten  

 Lokalsamordnare  

 Ekonomichef 

 Redovisningsansvarig  

 Budgetekonom, tillika ansvarig för anläggningsregister  
 
De projekt som substansgranskats har valts ut i samråd med de förtroendevalda 
revisorerna. De projekt som varit föremål för substansgranskningen är Brudhammar 
förskola samt Svenshögens LSS-boende. En utgångspunkt var att projekten skulle 
vara avslutade vid tidpunkten för granskningen. Fokus i substansgranskningen har varit 
att bedöma huruvida genomförandet av projekten skett i enlighet med gällande beslut 
och styrdokument i övrigt. Vi har i granskningen inte fokuserat på de upphandlingar 
som genomförts inom ramen för projekten och huruvida de har genomförts i enlighet 
med gällande lagstiftning.  
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3 Resultat av granskningen  
3.1 Organisation och styrning 

3.1.1 Styrdokument, processer och ansvarsfördelning 

3.1.1.1 Ekonomiska styrprinciper 
Kommunens ekonomiska styrprinciper slår fast ansvarsfördelningen utifrån antagen 
budget, såväl driftsbudget som investeringsbudget.   
Beslut om budget och ändringar i budget 

Den budget som fullmäktige fastställer ska gälla hela året och ska endast i 
undantagsfall ändras. Eventuella ändringar får endast göras av fullmäktige. 
Ekonomichefen äger dock rätt att göra teknisk justering av ram mellan verksamheterna 
(gäller även investeringsanslag). 
Vad gäller investeringar så framgår särskilt att kommunfullmäktige beslutar om 
investeringsram per verksamhet. Det ska även finnas en förteckning över vilka objekt 
som ingår men ingen specificerad ram per objekt. Kommunfullmäktiges budgetbeslut 
tas i juni och innebär bland annat att igångsättning för budgetårets investeringar kan 
ske.  
Hantering av avvikelser 

Varje chef har en skyldighet att planera och genomföra verksamheten inom fastställda 
ramar för att nå uppsatta mål. Detta gäller både drift och investering. Om underskott 
befaras ska detta omgående rapporteras till överordnad chef samt att åtgärder ska tas 
fram för att nå balans vid årets slut. Om åtgärderna kräver politiska beslut ska skrivelse 
med förklaring till avvikelsen och förslag på åtgärder tillställas utskottet samtidigt som 
underskottet presenteras för utskottet. Om utskottet bedömer att alla möjligheter för att 
eliminera ett prognostiserat underskott framstår som omöjliga att genomföra lyfts 
frågan till kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsens förslag till åtgärder är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt, krävs beslut i kommunfullmäktige. 
Efterkalkyl 

För investeringar ansvarar ansvarig chef/projektchef för att efterkalkyl upprättas för alla 
objekt där investeringen överstiger 5 mnkr eller avvikelsen är av större karaktär eller ett 
väsentligt belopp. Efterkalkylen lämnas till ekonomifunktionen som rapporterar vidare 
till kommunstyrelsen, som avgör om den ska överlämnas till kommunfullmäktige. 
Ansvarig chef/projektchef tillser att budgeterat anslag inte överskrids. 
Information och återrapportering 

Löpande information om investeringar ska ske till allmänna utskottet. Vid eventuella 
avvikelser mot budget fattas beslut av kommunstyrelsen under förutsättning att det 
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råder enighet. I de fall kommunstyrelsen inte är enig går ärendet vidare för beslut i 
kommunfullmäktige. 
Ekonomisk uppföljning för kommunen sker tertialvis till kommunstyrelsen, samt att en 
mer förenklad uppföljning sker i mars och oktober. Rapportering till fullmäktige sker 
tertialvis, per april, augusti och december. Vid dessa tillfällen följs även investeringar 
upp.  

3.1.1.2 Strategisk plan och budget 2022–20241 
Enligt Strategisk plan och budget 2022–2024 uppgår kommunens totala 
investeringsbudget till 530,8 mnkr för år 2022, till 393,9 mnkr för år 2023 samt till 389,1 
mnkr för år 2024. Där framgår att kommunens lokalstyrgrupp har i uppdrag att 
sammanställa verksamheternas behov av lokaler och föreslå prioriteringar. 
Prioriteringsförslagen presenteras sedan i den samlade lokalresursplanen, som är ett 
underlag till investeringsbudgeten. För år 2021 uppgick investeringsbudgeten till ca. 
403 mnkr. Utfallet för genomförda nettoinvesteringar uppgick till 203 mnkr.  
Budgetavvikelsen om 196 mnkr förklaras av att investeringar inom fastighetsområdet 
blev lägre än budgeterat beroende på förskjutningar i tidsplanerna, bland annat på 
grund av överklaganden och längre ledtider. 
 

  

 

3.1.1.3 Rutin – lokalförsörjningsprocessen2  
Kommunen arbetar efter en rutin avseende lokalförsörjningsprocessen, som bland 
annat omfattar lokalinvesteringar. Processen kan på övergripande nivå delas in i 
stegen behovsstudie, förstudie, utredning, förslag, projektering, produktion och 
projektavslut. Dessa sju steg utgör hela investeringsprocessen avseende 

 
1 Strategisk plan 2022–2024, budget 2022, antagen av KF 2021-06-10.  
2 En figur som illustrerar investeringsprocessen finns bilagd rapporten.  
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lokalinvesteringar. Här inleds processen med att förvaltningen identifierar ett 
lokalbehov och presenterar detta i en lokalresursplan och förslag till 
investeringsbudget. Efter detta behandlar budgetberedningen förslaget och i detta steg 
bestäms bland annat drifts- och ägandeform. Budgetberedningen prioriterar även de 
olika förslagen. Då budgetberedningen lagt fram ett förslag föreslår kommunstyrelsen 
fullmäktige att besluta om budget och beslut tas därefter av fullmäktige. 
Kommunstyrelsen tar del av lokalresursplanen, som en del av budgetunderlaget, men 
fattar inte ett formellt beslut. Av kommunens riktlinjer för styrande, vägledande och 
operativa dokument framgår att en plan ska fastställas av kommunstyrelse eller 
fullmäktige.3 
Vid omprioriteringar i investeringsbudgeten under årets gång tas beslut om större 
omprioriteringar av fullmäktige. Exempel på sådana beslut är att ett helt projekt 
omprioriteras till förmån för ett annat. Om medel ska flyttas mellan projekt, ex. om ett 
projekts överskott är tänkt att förflyttas till ett annat, kan kommunstyrelsen besluta om 
detta i den mån de är eniga. Kan kommunstyrelsen inte enas lyfts det till fullmäktige för 
beslut. Kommunens ekonomichef har möjlighet att göra teknisk justering inom ram för 
budget. Exempelvis kan en beslutad investering flyttas mellan sektorer på grund av en 
organisationsförändring. 
I nästa steg inleds en förstudie. I förstudien utformas olika handlingsförslag, vilka 
presenteras för allmänna utskottet. Allmänna utskottet noterar informationen och kan 
komma med eventuella förslag. Efter det att handlingsförslagen utretts i större detalj 
presenterar sektor stödfunktioner ett förslag till allmänna utskottet. Det allmänna 
utskottet noterar informationen och kan då komma med eventuella förslag. Då ett 
färdigt förslag presenteras befinner det sig på den förvaltningsinterna beteckningen 
kalkylnivå 3, vilket motsvarar en noggrann kalkyl. Därefter upprättas en tjänsteskrivelse 
för beslut om att gå vidare med förslaget. Allmänna utskottet informeras och 
kommunstyrelsen beslutar sedan om förslaget för upphandling.  
Efter godkännande från kommunstyrelsen där beslut tas om att gå vidare med projektet 
för upphandling, inleds projekteringsfasen. Här arbetas ram- och bygghandlingar fram 
och upphandling genomförs. Därefter upprättar sektor stödfunktioner en 
tjänsteskrivelse avseende igångsättningsbeslut om investeringen överstiger 5 mnkr, 
vilket kommunstyrelsen beslutar om. I kommunstyrelsen beslutas även om eventuellt 
förändrad budget, detta kan även lyftas till kommunfullmäktige om kommunstyrelsen är 
oenig.  
När igångsättningsbeslut fattats befinner sig projektet i produktionsfas. Under 
produktionsfasen får allmänna utskottet löpande rapporteringar om bland annat 
eventuella avvikelser och projektstatus från sektor stödfunktioner.  Av 
kommunstyrelsens protokoll 2018–2020 framgår att kommunstyrelsen får sporadisk 
information om pågående projekt. Vid ett fåtal tillfällen rapporteras projektstatus, 
annars huvudsakligen större förändringar eller händelser i projekt. Av protokoll framgår 

 
3 Se Stenungsunds kommuns Riktlinjer för styrande, vägledande och operativa dokument, s. 7.  
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att allmänna utskottet får information i tätare intervaller. Det är dock svårt att utläsa vad 
som presenterats för både kommunstyrelsen och allmänna utskottet, då protokollen 
innehåller mycket lite information. 
När ett större investeringsprojekt avslutats presenteras det för kommunstyrelsen och 
en slutrapport upprättas. Slutrapporten innehåller information om projektet som 
exempelvis ekonomisk redovisning, kostnader eller utgifter utöver 
fastighetsinvesteringen och förklaringar av eventuella avvikelser. Slutrapporten 
innehåller även tekniska specifikationer, som exempelvis energiprestanda, 
uppvärmning och ljudklass.  

3.1.1.4 Iakttagelser utifrån intervjuer med ekonomichef, redovisningsansvarig samt 
budgetekonom 
Vid intervjuer framgår att sektor stödfunktioner arbetar efter en rutin där regelbunden 
dialog med kommunstyrelsens allmänna utskott ingår. Ekonomichefen uppger att 
regelbundna avstämningar med allmänna utskottet sker under investeringsprocessens 
olika steg, vilket även beskrivs under punkt 3.1.1.  
Av intervjuerna framgår det att kommunen har en ny organisation avseende 
projektledning och drift av kommunens fastigheter. Denna funktion har flyttats från det 
kommunala bolaget Stenungsundshem AB till kommunens ekonomifunktion. Detta 
uppges vara fördelaktigt för investeringsprocessen, eftersom organisationen bidrar till 
en tydligare översikt vad gäller arbetet med investeringar. De intervjuade upplever 
även att kommunen höjt sin beställarkompetens, till följd av den nya organisationen, Att 
upphandling, fastigheter och ekonomi numera ingår i ekonomifunktionen framhålls 
särskilt positivt.   
De kalkyler som görs inför investeringar uppges vara detaljerade och väl 
genomarbetade. Utöver investeringskostnaden omfattar kalkylen även driftskostnaden 
kommande år. Behovsutredningarna grundas i bland annat demografiprognoser, vilket 
påverkar exempelvis förslag om byggnation av skolor eller äldreboenden till följd av 
prognostiserade demografiska förändringar. Vidare framgår av intervjuer att en 
systematisk riskanalys saknas i investeringsprocessen. För att ta höjd för 
oförutsägbara händelser ingår alltid en post för ändrings- och tilläggsarbeten i 
projektbudgetarna.  
En problematik som lyfts under intervjun är överklaganden. Detta är någonting som 
påverkar investeringsprocessen och är ofta en bidragande orsak till att 
investeringsbudgeten inte nås för aktuellt år. Av intervjuer framgår att kommunen har 
höga ambitioner kring investeringar, men att utfallet ofta blir lägre än budget. Detta 
uppges inte bero på att beslutade projekt prioriteras bort, utan handlar i merparten av 
fallen att de inte kan genomföras enligt plan – bland annat på grund av överklaganden 
eller andra faktorer som försenar projekten. 
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3.1.2 Bedömning 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen i allt väsentligt fastställt 
rutiner och processer för hur investeringsverksamheten ska hanteras och därmed 
också hur varje specifikt investeringsprojekt ska genomföras. Vi bedömer dock att en 
mer djupgående systematisk riskanalys alltid bör genomföras för varje specifikt 
investeringsprojekt. I detta sammanhang är det viktigt att analysera vad som skulle 
kunna inträffa som i slutändan innebär avvikelser av något slag i respektive projekt, t 
exempelvis tidsmässiga, praktiska och ekonomiska avvikelser, och vad som kan göras 
för att förebygga att dessa inträffar och i slutändan säkerställa att respektive projekts 
framdrift inte äventyras på något sätt. 
Vi bedömer även att kommunstyrelsen löpande bör få information om större och för 
kommunen strategiska projekt samt deras status och eventuella avvikelser som 
inträffat för dessa. Tydlig information om vad som rapporterats ska återfinnas i 
kommunstyrelsens och allmänna utskottets protokoll. Vi bedömer även att 
kommunstyrelsen ska ta del av och besluta om de lokalresursplaner som tas fram, i 
enlighet med kommunens interna riktlinjer.  

3.2 Beslutsunderlag i samband med investeringsprojekt 

3.2.1 Behovsanalyser 

3.2.1.1 Lokalrevision 
Under granskningen har vi tagit del av de lokalrevisioner som föregått våra utvalda 
granskningsprojekt, Svenshögens LSS-boende och Brudhammars förskola. 
Lokalrevisionen är bilagd kommunens lokalresursplan. Lokalresursplanens mål är att 
hushålla med kommunens resurser genom att ha rätt lokaler för verksamhetens behov 
vid rätt tillfälle.  
Lokalrevisionerna innehåller en nulägesbeskrivning av lokaltillgången i kommunen och 
en beskrivning av framtida behov. Behovsanalysen och förslagen som presenteras i 
lokalrevisionerna stöds av bland annat demografiska trender och prognoser för 
kommunen. Dessa prognoser tas fram centralt i samarbete med sektorerna. 
Sektorerna informerar om det faktiska utfallet utifrån prognoserna årligen, både inom 
sektor utbildning och sektor socialtjänst. Detta eftersom de demografiska siffrorna 
behöver kompletteras med uppgifter om exempelvis hur många elever som valt att gå i 
förskola och skola i annan regi, eller valt att studera eller bo på särskilt boende i annan 
kommun. 

3.2.1.2 Kalkyler  
Vi har i granskningen tagit del av exempel på de kalkyler som presenterats för 
kommunstyrelsen. Av kalkylerna framgår en kortare projektbeskrivning och de 
kostnader som beräknas bli aktuella för respektive projekt. Tillkommande och 
avgående driftskostnader presenteras också. Kalkylen har tre nivåer baserat på dess 

304



 

 11 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Stenungsunds kommun 
 Granskning av investeringsprocessen 
 
 2022-09-26 

träffsäkerhet, 1, vilket indikerar en hög osäkerhetsfaktor, 2, vilket indikerar en grov 
kalkyl och 3, vilket indikerar en detaljerad kalkyl.  

3.2.2 Bedömning 
Utifrån gjord granskning bedömer vi att kommunstyrelsen i allt väsentligt fastställt vilka 
dokument som ska ligga till grund för att kommunstyrelsen i förlängningen ska kunna 
fatta välgrundade beslut utifrån gjorda val och prioriteringar vad gäller investeringar 
som i slutändan säkerställer en för kommunen god ekonomisk hushållning och även en 
samhällsekonomisk nytta. 

3.3 Substansgranskning  

3.3.1 Utvalda investeringsprojekt 

3.3.1.1 Brudhammars förskola (2018–2020) 
Då den gamla förskolan var i behov av nytt kök och bedömdes vara i för dåligt skick för 
ytterligare investeringar beslutades att den skulle rivas och att en ny skulle byggas på 
samma plats. Den nya förskolan byggdes med 10 avdelningar för totalt 180 barn. 
Projektbudgeten var 58,9 mnkr och enligt slutrapporten blev det totala kostnadsutfallet 
58,1 mnkr. Projektet hade alltså en positiv budgetavvikelse om ca. 0,8 mnkr. 
Anledningen till den positiva budgetavvikelsen uppgavs vara ett genomarbetat 
förfrågningsunderlag samt ett gott samarbete med entreprenören vilket resulterade i att 
projektledare, byggledare, kontrollansvarig samt projektchef inte behövde lägga ned 
extra tid för utökade kontroller. Utifrån samma anledning blev kostnaderna för 
ändrings- och tilläggsarbeten lägre än budgeterat.  
 
Byggnationen av förskolan föregicks av en renoveringsutredning, där det 
konstaterades att kostnaden för renovering av den gamla förskolan låg nära kostnaden 
för nybyggnation. Därmed tog projektledaren frågan till kommunstyrelsen, som då 
fattade beslut att riva den gamla förskolan och bygga en ny förskola som bättre 
svarade mot kommunens behov.  
 
En arkitekt inkluderades tidigt i projektet och tog del av bl. a. lokalrevisioner samt 
lokalresursplan. Efter det att arkitekten skapat ett första utkast till en ritning drogs 
denna inför förskolans verksamhetschef, som fick komma med synpunkter, vilket ledde 
till revidering av ritningen. Av intervjuer framgår att kommunen har som ambition att 
skapa ett funktionsprogram som antas politiskt, med syfte att skapa övergripande 
ramar för olika typer av byggnationer, däribland förskola. Efter det att ritningen 
korrigerats i enlighet med verksamhetens önskemål presenterades den för 
kommunstyrelsens allmänna utskott.  
 
I detta skede inleddes processen med att skapa ett förfrågningsunderlag för 
upphandling. Detta gjordes genom att externa konsulter bjöds in, exempelvis avseende 
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VVS, köksutrustning och tillgänglighet. Därefter skapades en ramhandling som angav 
de tekniska funktioner som kommunen önskade för projektet. Efter det att 
upphandlingen var avslutad gjorde projektmedarbetarna en kalkyl och presenterade 
projektidén till kommunstyrelsens allmänna utskott, inklusive avvikelserisker och 
ekonomisk driftspåverkan. Därefter togs ett igångsättningsbeslut i kommunstyrelsen. 
 
Av intervjuer framgår att kommunen förhåller sig till ett ramverk för entreprenader. 
Projektorganisationen inleddes med startmötesprotokoll som signerades, vilket sedan 
följdes upp med byggmöten. Byggmöten hölls i regel varannan, eller var tredje vecka, 
efter behov. Verksamhetsmöten där företrädare för berörd verksamhet ingick var också 
aktuella och hölls efter behov. Ett problem som uppstod under projektets gång var att 
taken på den färdigbyggda skolan reflekterade solljus, vilket störde grannarna. Taket 
skulle över tid erodera och således reflektera mindre störande ljus, men detta 
bedömdes ta för lång tid. Lösningen blev att måla över taket med en matt färg, mot en 
kostnad om ca 0,5 mnkr. Frånsett detta var projektledaren nöjd med projektet. Vid 
slutbesiktningen framkom inte heller några betydande fel. Vid projektavslutet hade 
kommunens projektledare ett slutmöte med entreprenörens projektledare. 
Entreprenaden höll sin budget, men andra kostnader översteg budget något eftersom 
förskoleeleverna behövde förflyttas till en modulförskola, där markkostnaderna blev 
dyrare än förväntat.  
 
Vad gäller kostnaderna för rivningen av förskolan så ingick dessa i 
fastighetsinvesteringskostnaden. Detta har dock ändrats sedan 2019, då sådana 
kostnader numera redovisas i driften med anledning av förändrade 
redovisningsprinciper/rekommendationer. Rivningen genomfördes av en annan 
entreprenör än den som byggde förskolan.  
 
Av intervjuer framgår att kommunstyrelsen i huvudsak hölls uppdaterad genom den 
återrapportering som skedde till det allmänna utskottet. Här uppger projektledaren och 
lokalsamordnaren att information gavs muntligt på regelbunden basis. I vissa fall 
informerades även kommunstyrelsen direkt. Den information som delades med de 
förtroendevalda gällde mest i vilket stadie projektet befann sig i, eventuella avvikelser 
och hur man förhöll sig till budget. Detta presenterades muntligen, med stöd av 
powerpointpresentation, vilken lades till handlingarna. Slutredovisningen till 
kommunstyrelsen hölls av kommunens ekonomichef.  

3.3.1.2 Svenshögens LSS-boende (2019–2020) 
Svenshögens LSS-boende är ett boende anpassat för multihandikappade brukare. 
Igångsättningsbeslut togs den 2019-04-29 av kommunstyrelsen. Projektbudgeten var 
26 mnkr. Initialt var boendet tänkt att inkludera daglig verksamhet och rymma sju 
lägenheter. Genom en justering i fullmäktige den 2018-06-25 bestämdes i stället att 
boendet skulle rymma sex stycken lägenheter och vara multihandikappanpassat. 
Justeringen berodde på en ändrad behovsbild. Av vad som framgår av projektets 
slutrapport blev det totala kostnadsutfallet 23,6 mnkr, vilket innebar en för projektet 
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positiv budgetavvikelse om ca. 2,4 mnkr. Avvikelsen uppgavs bero på lägre kostnader i 
projekteringsfasen, ett genomarbetat förfrågningsunderlag samt ett gott samarbete 
med entreprenören, vilket resulterade i mindre nedlagd tid än budgeterat för 
projektorganisationen. Även kostnaden för ändrings- och tilläggsarbeten blev lägre än 
budgeterat. Projektkalkylen omfattade även medel avsatta för fjärrvärme som ersattes 
av bergvärme, vilket är ett billigare alternativ. Utgiften för fiberinstallation bokfördes 
utanför fastighetsinvesteringen.  
Av intervjuer med ansvarig projektledare framgår samma organisation samt rutiner och 
processer som beskrivits för Brudhammars förskola. Projektet hade emellertid andra 
förutsättningar och uppgavs ha varit utmanande avseende bland annat 
behovsanalysen. Detta eftersom behovet av de särskilda verksamheter som kan 
rymmas i ett LSS-boende ändras ofta. Projektet råkade ut för vissa fördyrningar 
avseende arbetet med ritningar, eftersom flera chefsbyten skedde inom kommunens 
LSS-verksamhet. Intervjupersonerna uppger att dessa chefer ofta hade olika 
synpunkter, vilket ledde till att ritningarna fick revideras flera gånger. Vissa fördyrningar 
av markarbetet på grund av bristande utredningar inträffade också under projektets 
gång. Viss problematik avseende VA-arbetet uppstod också. Båda dessa avvikelser 
var dock orelaterade till entreprenaden. Utöver detta framhålls inga betydande 
avvikelser inom projektet. Vid slutbesiktningen uppdagades inte heller någonting av 
större betydelse.  

3.3.2 Bedömning 
Utifrån gjord granskning bedömer vi att de bägge investeringsprojekten i allt väsentligt 
kännetecknats av en god styrning, kontroll och uppföljning vilket vi bedömer bidragit till 
att bägge projekten i slutändan uppvisat positiva avvikelser mot projektbudget. Vi vill 
dock rekommendera kommunstyrelsen att fastställa de funktionsprogram som ska 
tillämpas i kommunen. Funktionsprogrammen har som syfte att skapa övergripande 
ramar för olika typer av byggnationer, däribland förskola. 
 
 

 

 
 

  

307



 

 14 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Stenungsunds kommun 
 Granskning av investeringsprocessen 
 
 2022-09-26 

4 Slutsats och rekommendationer  
4.1 Svar på revisionsfrågor 

Nedan framgår en sammanfattning av de frågor som ingått i granskningen och de 
bedömningar som gjorts av dessa.  

Revisionsfråga Vår bedömning 
Har kommunstyrelsen säkerställt en tydlig 
roll- och ansvarsfördelning under hela 
investeringsprocessen?  
 

Ja, vi bedömer att kommunstyrelsen har i allt 
väsentligt fastställt rutiner och processer för 
hur investeringsverksamheten ska hanteras 
och därmed också hur varje specifikt 
investeringsprojekt ska genomföras. 

Har kommunstyrelsen säkerställt en 
beredning av investeringsbudgeten för att 
skapa förutsättningar för att den ska kunna 
verkställas i sin helhet under året?  
 

 Ja, vi bedömer att kommunstyrelsen i 
huvudsak har säkerställt en sådan beredning 
för att investeringsprojekt ska kunna 
verkställas under året. Emellertid ser vi ett 
behov av en mer djupgående, systematisk 
riskanalys för varje specifikt 
investeringsprojekt. I sammanhanget är det 
viktigt att analysera risk för avvikelser i 
respektive projekt, exempelvis tidsmässiga, 
praktiska och ekonomiska avvikelser, och 
vad som kan göras för att förebygga att 
dessa inträffar och i slutändan säkerställa att 
respektive projekts framdrift inte äventyras 
på något sätt. 

Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig 
formell styrning i form av fastställda riktlinjer 
och rutiner för samtliga moment i 
investeringsprocessen (initiering, planering, 
beslut och genomförande av 
investeringsprojekt)? 
 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak 
tillsett en tillräcklig formell styrning i form av 
fastställda riktlinjer och rutiner för 
investeringsprocessens moment. Vi noterar 
dock att lokalresursplanen i enlighet med 
kommunens bestämmelser ska antas 
politiskt, vilket den inte gör i dagsläget. Vi 
rekommenderar att så sker. 

Görs behovsanalyser inför beredning av 
investeringsbudgeten? 

- Möjliggör beslutsunderlagen en 
tillräcklig grund för att styrelsen ska 
kunna göra prioriteringar mellan olika 
projekt? 

- Innehåller beslutsunderlagen 
kostnadskalkyler (avseende såväl 
investeringen som kommande 
driftskostnader) och annan relevant 
information som möjliggör att 

Vi bedömer att de behovsanalyser som görs 
inför beredning av investeringsbesluten utgör 
en tillräcklig grund för att styrelsen ska kunna 
prioritera mellan projekt. Underlagen 
innehåller kostnadskalkyler och annan 
relevant information som underlag för beslut. 
Vi bedömer dock, som tidigare nämnts, att 
det finns ett behov av en mer genomgående, 
systematisk riskanalys inför beredningen av 
investeringsbudgeten. 
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styrelsen kan fatta välgrundade 
beslut? 

- Genomförs riskanalyser inför/i 
samband med beslut om 
investeringsprojekt? 

 
Hur och av vem görs prioriteringar av vilka 
investeringar som ska 
genomföras/senareläggas?  

- Vad ligger till grund för de 
prioriteringar som görs? 

 

Budgetberedningen prioriterar investeringar i 
den lokalresursplan som ligger till grund för 
investeringsbudget. Vi har noterat att 
lokalresursplanen bör nå kommunstyrelsen 
för beslut. Vid senareläggning av 
investeringar tar kommunstyrelsen beslut. 
Prioriteringar grundas utefter kommunens 
behov, vilka tas fram genom centrala 
prognoser och i samarbete med de olika 
verksamheterna. 

Hur säkerställs att det finns en god 
beställarkompetens i organisationen, som 
säkerställer en hög kvalitet i de underlag som 
upprättas under processen (exempelvis 
kostnadskalkyler, förfrågningsunderlag inkl. 
avtalsvillkor etc.)? 
 

Kommunen har nyligen omorganiserat. Bland 
annat så har projektledning och drift av 
kommunens fastigheter flyttats till 
kommunens ekonomifunktion, för att få ett 
bättre grepp om kommunens samlade 
kompetens. 

 

4.2 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern styrning och kontroll i 
investeringsprocessen. 
Utifrån genomföd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen i allt väsentligt fastställt 
rutiner och processer för hur investeringsverksamheten ska hanteras och därmed 
också hur varje specifikt investeringsprojekt ska genomföras. Vi bedömer dock att 
processen kan utvecklas genom att en mer djupgående systematisk riskanalys 
genomförs för varje specifikt investeringsprojekt. Likaså att kommunstyrelsen löpande 
får information om större och för kommunen strategiska projekt samt deras status och 
eventuella avvikelser som inträffat för dessa. Vidare bedömer vi att tydlig information 
om vad som rapporterats ska återfinnas i kommunstyrelsens och allmänna utskottets 
protokoll. Vi bedömer även att kommunstyrelsen ska ta del av och besluta om de 
lokalresursplaner som tas fram, i enlighet med kommunens interna riktlinjer.  
Kommunstyrelsen bedöms i allt väsentligt fastställt vilka dokument som ska ligga till 
grund för att kommunstyrelsen i förlängningen ska kunna fatta välgrundade beslut 
utifrån gjorda val och prioriteringar vad gäller investeringar som i slutändan säkerställer 
en för kommunen god ekonomisk hushållning och även en samhällsekonomisk nytta. 
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Vi bedömer vidare att de bägge investeringsprojekten som substansgranskats i allt 
väsentligt kännetecknats av en god styrning, kontroll och uppföljning vilket vi bedömer 
bidragit till att bägge projekten i slutändan uppvisat positiva avvikelser mot 
projektbudget.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att en mer djupgående systematisk riskanalys alltid genomförs för 
varje specifikt investeringsprojekt.  

 Tillse att kommunstyrelsen löpande får information om större och för 
kommunen strategiska projekt samt deras status och eventuella avvikelser som 
inträffat för dessa.  

 Tillse att tydlig information om vad som rapporterats återfinns i 
kommunstyrelsens och allmänna utskottets protokoll.  

 Fastställa de funktionsprogram som ska tillämpas i kommunen. 
Funktionsprogrammen har som syfte att skapa övergripande ramar för olika 
typer av byggnationer, däribland förskola. 

 Tillse att kommunstyrelsen beslutar om den lokalresursplan som tas fram, i 
enlighet med kommunens interna Riktlinjer för styrande, vägledande och 
operativa dokument.  

 
 

KPMG AB 

Anders Petersson      William Andreasson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor    Kommunal revisor 

 

 

Liz Gard 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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Bilaga – kommunens investeringsprocess  
 

 
 
 
 

Behovs-
studie

•Förvaltningen (sektor stödfunktioner) identifierar lokalbehov, vilket 
presenteras i utkast till lokalresursplan och förslag till lokalbudget. 

•Budgetberedningen analyserar och prioriterar.
•KF tar beslut om budget. 

För-
studie

•Förutsättningar har utretts och möjliga alternativ presenteras för allmänna 
utskottet som noterar information och kommer med eventuella förslag. 

Utred-
ning

•Handlingsalternativ har utretts och förvaltningen (sektor stödfunktioner) 
redogör för sitt förslag till alternativ. Allmänna utskottet noterar 
informationen och kommer med eventuella förslag.

Förslag

•Förvaltningen (sektor stödfunktioner) presenterar ett färdigt förslag då 
kalkylen är färdig (kalkylnivå 3). Tjänsteskrivelse för beslut om att gå vidare 
med förslag lämnas in.

•Allmänna utskottet informerar och KS tar beslut om att gå vidare med 
förslaget för upphandling.

Projekt-
ering

•Ram- och bygghandlingar tas fram. Upphandling görs. Tjänsteskrivelse om 
igångsättningsbeslut lämnas in (om investeringen överstiger 5 mnkr). 

•KS beslutar om igångsättning och eventuell förändring av budget. KF 
beslutar i de fall KS är oeniga. 

Produkti
on

•Status för projektet rapporteras löpande till allmänna utskottet under 
projektets gång. Allmänna utskottet noterar informationen. 

Projekt-
avslut

•När investeringen är färdigställd rapporterar ekonomichefen till KS, som 
noterar informationen.
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Till Kommunfullmäktige 

Granskning av investeringsprocessen 

Kommunrevisionens sakkunniga biträde KPMG har på vårt uppdrag genomfört en granskning 

av hur kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll av 

investeringsverksamheten. 

Utifrån granskningsrapporten bedömer revisionen att kommunstyrelsen i allt väsentligt utövar 

en tillfredställande styrning och kontroll av kommunens investeringar. De sakkunniga för i 

rapporten fram ett antal rekommendationer som de förtroendevalda revisionerna ställer sig 

bakom: 

• Den lokalresursplan som tas fram av förvaltningen bör beslutas av kommunstyrelsen. 

Detta är i enlighet med av fullmäktige beslutade "Riktlinjer för styrande, vägledande 

och operativa dokument". 

• Funktionsprogram för olika byggnationer, exempelvis förskola bör beslutas av 

kommunstyrelsen. 

• Kommunstyrelsen bör löpande få information om större och för kommunen strategiska 

projekt och tydlig information om vad som rapporterats ska framgår av allmänna 

utskottets och kommunstyrelsens protokoll. 

• En mer djupgående riskanalys genomförs per investeringsprojekt. 

Kommunrevisionen har behandlat granskningen och överlämnar den härmed till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

Stenungsund den 26 september 2022 

Pia Andell 

vice ordförande 

Bilaga: Granskning av investeringsprocessen, KPMG AB 2022-09-26 
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Information Dnr KS 2022/698
2022-11-10

 
Maja Liisa Odelius 
Kommunsekreterare 
 
Nominering av vigselförrättare för perioden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 
 
Kommunfullmäktige ska nominera vigselförrättare för perioden 1 januari 2023 – 31 december 
2026 till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen vill ha en kort motivering gällande varför respektive 
nominerad anses som lämplig för uppdraget. Om någon varit förordnad som borgerlig 
vigselförrättare tidigare räcker det som motivering.  
 
Följande är för tillfället borgerliga vigselförrättare i Stenungsunds kommun till och med 31 
december 2022: 

• Katja Nikula (S) 
• Maggie Robertsson (M) 
• Hans Gillenius (L) 
• Rolf Saxmark (ST) 
• Staffan Lundstedt (V) 
• Camilla Pedersen (C)  
• Peter Öberg (M) 
• Carola Granell  

 
Av dessa har Katja Nikula och Maggie Robertsson meddelat kansliet att de önskar fortsätta 
uppdraget som vigselförrättare. Peter Öberg har ansökt till Länsstyrelsen om att få sitt 
förordnande förlängt, därför behöver kommunfullmäktige även yttra sig över Peter Öbergs 
ansökan till Länsstyrelsen. 
 
Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är det Länsstyrelsen som 
förordnar vigselförrättare. Innan någon förordnas som vigselförrättare prövar Länsstyrelsen 
om personen har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.  
 
 

 

313



314



315


	Kallelse förstasida
	Strategisk plan 2023-2025, budget 2023
	Beslut KS 2022-11-07
Strategisk plan 2023-2025, budget 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023 höst
	Sida 1
	Sida 2

	Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023 höst
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40

	Budgetförslag 2023 höst Liberalerna och Kristdemokraterna
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9

	Budgetförslag 2023 höst Sverigedemokraterna
	Sida 1
	Sida 2

	Budgetförslag 2023 höst Stenungsundspartiet
	Budgetförslag 2023 höst Miljöpartiet
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Lärarförbundets yrkande budget 2023
	Yrkande från LR inför 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Visions yrkande inför 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Yrkande för Kommunals medlemmar 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Sveriges Arbetsterapeuters yrkande inför 2023
	Vårdförbundets yrkande budget 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Fysioterapeuternas yrkande inför löneöversynen 2023
	Sida 1
	Sida 2


	Revidering av arvodesreglemente 2023-2026
	Beslut KS 2022-11-07
Revidering av arvodesreglemente 2023-2026
	Sida 1
	Sida 2

	221013 Arvodesreglemente mandatperioden 2023-2026, revidering
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Revidering av kommunstyrelsens reglemente bland annat med anledning av ändrad politisk organisation
	Beslut KS 2022-11-07
Revidering av kommunstyrelsens reglemente bland annat med anledning av ändrad politisk organisation
	Revidering av kommunstyrelsens reglemente bland annat med anledning av ändrad politisk organisation 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Reglemente för kommunstyrelsen 2023-2026
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15

	Reglemente för kommunstyrelsen 2023-2026 ny
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15


	Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar
	Beslut KS 2022-11-07
Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar
	Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningarna
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21

	Befintlig Arbetsordning för kommunfullmäktige
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17


	Upphävande av riktlinjer för samspelet mellan politik och förvaltning
	Beslut KS 2022-11-07
Upphävande av riktlinjer för samspelet mellan politik och förvaltning
	Upphävande av riktlinjer för samspelet mellan politik och förvaltning
	Sida 1
	Sida 2

	Riktlinjer för samspelet mellan politiker och tjänstemän
	Sida 1
	Sida 2


	Begäran om ytterligare medel från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund för att finansiera utökad beredskap
	Beslut KS 2022-11-07
Svar på återremiss - begäran om ytterligare medel från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund för att finansiera utökad beredskap
	Svar på återremiss - begäran om ytterligare medel från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund för att finansiera utökad beredskap
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Beslut KS 2022-09-19
Begäran om ytterligare medel från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund för att finansiera utökad beredskap
	Sida 1
	Sida 2


	Slutrapport – Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035
	Beslut KS 2022-05-23
Slutrapport – Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut VÄL 2022-05-04
Slutrapport – Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035
	Sida 1
	Sida 2

	Slutrapport - utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Slutrapport - utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035 Denna gäller
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13

	Beslut KF 2021-01-21
Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035 
	Sida 1
	Sida 2

	Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7


	Svar på motion om triangelled, initierad av  Alexandra Ward-Slotte (M)
	Beslut KS 2022-11-07
Svar på motion om triangelled, initierad av  Alexandra Ward-Slotte (M)
	Svar på motion om triangelled initierad av Alexandra Ward-Slotte (M)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Motion om triangelled - Alexandra Ward-Slotte (M)
	Beslut KF 2022-06-08
Anmälningsärende - Motion om triangelled, initierad av Alexandra Ward-Slotte (M)

	Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2, 2022
	Beslut KS 2022-11-07
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2, 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut VÄL 2022-09-28
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2, 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2, 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Bilaga - Kvartal 2, 2022 Ej verkställda biståndsbeslut 2022-08-29
	Sida 1
	Sida 2


	Revidering av taxa enligt miljöbalken, bilaga 1
	Beslut KS 2022-11-07
Revidering av taxa enligt miljöbalken, bilaga 1
	Revidering av taxa enligt miljöbalken, bilaga 1
	Sida 1
	Sida 2

	Taxa enligt miljöbalken - Bilaga 1 - Avgift för ansökan  anmälan och tillsyn
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11


	Äldrepolicy 2022-2026
	Beslut KS 2022-11-07
Äldrepolicy 2022-2026
	Äldrepolicy 2022-2026 - ekonomisk och juridisk granskning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Äldrepolicy 2022-2026
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Äldrepolicy med fokusområden 2012
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Policy för laddinfrastruktur
	Beslut KS 2022-11-07
Policy för laddinfrastruktur
	Policy för laddinfrastruktur – ekonomisk och juridisk granskning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Policy för laddinfrastruktur 2022-08-21
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7


	Kost- och hållbarhetspolicy
	Beslut KS 2022-11-07
Kost- och hållbarhetspolicy
	Sida 1
	Sida 2

	Kost- och hållberhetspolicy, ekonomisk- och juridisk granskning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Beredningens alternativa förslag till ny Kost och hållbarhetspolicy (C,SD,M), kommunstyrelsens förslag
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beredningens förslag till ny Kost och hållbarhetspolicy
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Kost- och Hållbarhetspolicy, nuvarande
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut KF 2022-04-07
Tillsättande av tillfällig beredning för översyn av Kost- och hållbarhetspolicy
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen
	Revisionsrapport 2022 - Granskning av investeringsprocessen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18

	Följebrev till revisionsrapport 2022 - Granskning av investeringsprocessen

	Nominering av vigselförrättare
	Nominering av vigselförrättare för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026

	Begäran om entledigande från uppdrag som ordförande i SBRFs förbundsdirektion, Agneta Pettersson Bell (ST)
	Begäran om entledigande från uppdrag som ordförande i SBRFs förbundsdirektion, Agneta Pettersson Bell (ST), offentligt utskick
	Sida 1
	Sida 2





