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Ersättare 
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Kicki Nordberg, kommundirektör 
Maria Renfors (M), oppositionsråd 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Oskar Anlend, sekreterare 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Anna Heed, ekonom § 27 
Sandra Kristensson, ekonom 
Maja Andersson, verksamhetschef Bygg Miljö 
Veronica Götzinger, verksamhetschef Exploatering 
Malin Henriksson, verksamhetschef Strategi Samordning 
Camilla Svensson, Verksamhetschef Infrastruktur § 28 
Stefan Svedhem, strategisk projektledare 
Melly Kolakovic, praktikant 
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Justeringsdag:  2020-04-21  
 
Justerare: Johan Jönsson (M) 
   
 
 
 
 
Oskar Anlend Bo Pettersson (S) Johan Jönsson (M)   
sekreterare ordförande justerare  
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Allmänna utskottet 
 
Justeringsdatum:  2020-04-21  
Paragrafer: 26 - 29  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-04-21 
Datum då anslaget tas ned: 2020-05-14 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Oskar Anlend  
sekreterare 
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Innehållsförteckning 

 

    

§ 26 Fastställande av föredragningslistan   

§ 27 Uppföljning och prognos 2020 sektor 

stödfunktioner 

KS 2020/371  

§ 28 Uppföljning och prognos 2020 sektor 

samhällsbyggnad 

KS 2020/377  

§ 29 Uppföljning och prognos 2020 avgiftsfinansierad 

verksamhet 

KS 2020/378  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-04-21

  
 
 
 
 
§ 26  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Allmänna utskottet fastställer föredragningslistan enligt förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-04-21

  
 
 
 
 
§ 27 Dnr: KS 2020/371 
 
Uppföljning och prognos 2020 sektor stödfunktioner 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos per mars 2020 för sektor 
stödfunktioner med följande tillägg: 

 Sektor stödfunktioner ska införa fakturaavgifter från och med den 1 september i år. 
 Ekonomichefen får i uppdrag att i kundrådet ta upp frågan om hur fakturor gentemot 

SOLTAK AB ska hanteras. 
 Att till höstterminens start arbeta för att öka andelen närproducerade livsmedel istället 

för ekologiska som serveras i skolan och att se till att andelen vegetarisk mat ökar 
samt att erbjuda ett vegetarisk alternativ istället för ej fläsk. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 31 mars ett positivt resultat om 6 778 tkr. Prognos för 
helår beräknas till ett överskott på 1 600 tkr. Samtliga funktioner på sektorn förväntas hålla 
sin budget eller prognosticerar ett överskott.  

Stödfunktioner exklusive fastighet redovisar ett överskott om 2 156 tkr per den 31 mars. 
Prognos för helåret beräknas till ett överskott om 1 600 tkr. De huvudsakliga anledningarna är 
lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar samt för sektor 
stödfunktioners del lägre kostnader inom tjänsteområde ekonomi på Soltak AB.  

Fastighet redovisar för perioden ett positivt resultat om 4 622 tkr. Överskottet för perioden 
beror på försäljning av fastigheten Tveten samt att vintern varit mild vilket i sin tur inneburit 
lägre kostnader för energi- och snöröjning.  

Med anledning av nya redovisningsrekommendationer kommer överskottet att användas till 
att finansiera förstudier och detaljplanearbeten kopplade till kommunens lokalprojekt. Av den 
anledningen är prognosen för fastighet noll.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
Bilaga 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-04-21

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 

 Sektor stödfunktioner ska införa fakturaavgifter från och med den 1 september i år. 
 Ekonomichefen får i uppdrag att i kundrådet ta upp frågan om hur fakturor gentemot 

SOLTAK AB ska hanteras. 
 Att till höstterminens start arbeta för att öka andelen närproducerade livsmedel istället 

för ekologiska som serveras i skolan och att se till att andelen vegetarisk mat ökar 
samt att erbjuda ett vegetarisk alternativ istället för ej fläsk. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Anna.heed@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-04-21

  
 
 
 
 
§ 28 Dnr: KS 2020/377 
 
Uppföljning och prognos 2020 sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos per mars 2020 för sektor 
samhällsbyggnad med följande tillägg: 
 

 Att inte återbesätta nuvarande vakans av en bygglovshandläggare. 
 Att minska på kostnaden för utbildnings- och konferensverksamheten. 
 Att minska på kostnaden för vägunderhåll. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad redovisar en budget i balans per mars. Prognos för helåret är ett underskott 
om 1 300 tkr. Ett vite om 500 tkr för en inte utförd byggnadsskyldighet som fakturerats under 
perioden ingår i prognosen.   

Det prognostiserade underskottet beror på vikande bygglovsintäkter, där man ser en nedgång 
av antalet större bygglovsärenden jämfört med föregående år. Inom exploatering täcker inte 
intäkterna för detaljplaner de nedlagda kostnaderna vilket bidrar underskottet.  

Ett litet underskott finns också inom Strategi Samordning, där kostnader för framtagande av 
ÖP är orsaken. Inom Färdtjänst har omsorgsresorna blivit dyrare vilket bidrar till underskottet.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2020-04-16 
Bilaga – 2020-04-16 Ekonomisk uppföljning 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-04-21

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:  

 Att inte återbesätta nuvarande vakans av en bygglovshandläggare. 
 Att minska på kostnaden för utbildnings- och konferensverksamheten. 
 Att minska på kostnaden för vägunderhåll. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-04-21

  
 
 
 
 
§ 29 Dnr: KS 2020/378 
 
Uppföljning och prognos 2020 avgiftsfinansierad verksamhet 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos per mars 2020 för 
avgiftsfinansierad verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vatten och Avlopp redovisar ett underskott för perioden med 854 tkr. Prognosen visar på ett 
underskott på helåret om 3 300 tkr. Intäkterna förväntas inte kunna täcka verksamheten som 
nu är fullbemannad och i full drift. Kostnader för drift och underhåll förväntas bli dyrare än 
under ett genomsnittsår.  

Avfall inklusive slam visar ett överskott för perioden med 887 tkr. Prognosen visar på ett 
underskott på helåret om 1 500 tkr. Överskottet beror till största delen på ej tillsatta tjänster.   

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2020-04-16 
Bilaga – 2020-04-16 Ekonomisk uppföljning 

 
Beslut skickas till 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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