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Föredragningslista 
 
 
 

Ärende 
1 Val av justerare 

Justering torsdagen den 18 juni 
 
 

  

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

  

3 Uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner tertial 
1 2020 
Föredragning Marcus Starcke 
Kl.10.05-10.15 
 
 

KS 2020/371  

4 Uppföljning och prognos för sektor samhällsbyggnad 
tertial 1 2020 
Föredragning Daniel Jerling 
Kl.10.15-10.25 
 
 

KS 2020/377  

5 Uppföljning och prognos för avgiftsfinansierad 
verksamhet tertial 1 2020 
Föredragning Daniel Jerling 
Kl.10.25-10.30 
 
 

KS 2020/378  

6 Uppföljning och prognos för sektor utbildning tertial 1 
2020 
Föredragning Elisabeth Andreasson 
Kl.10.30-10.40 
 
 

KS 2020/375  

7 Uppföljning och prognos för sektor socialtjänst tertial 1 
2020 
Föredragning Rickard Persson 
Kl.10.40-10.50 
 
 

KS 2020/361  
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8 Information Uppföljning och prognos 2020 sektor 

socialtjänst - Uppdrag till förvaltningen att genomföra 
åtgärder 
Föredragning Rickard Persson 5 min 
Kl.10.50-11.00 
 
 

KS 2020/361  

9 Överenskommelse med Trafikverket gällande 
förutsättningar inför projektering av resecentrum 
Föredragning Lisa Bertilsson 
Kl.11.00-11.15 
 
 

KS 2018/91  

10 Tillägg av objekt relaterat till projektet resecentrum 
Föredragning Lisa Bertilsson 
Kl.11.15-11.30 
 
 

KS 2018/91  

11 Igångsättning av om- och tillbyggnation av Stora 
Högaskolan 
Föredragning Helena Cessford 5 min 
Kl.11.30-11.45 
 
 

KS 2020/531  

12 Ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21 
Kl.11.45-11.50 
 
 

KS 2019/417  

13 Planbesked för Järnklätt 1:6 
Kl.11.50-11.55 
 
 

KS 2020/325  

14 Rivning av ateljé på fastigheten Nösnäs 1:7 
Kl.11.55-12.00 
 
LUNCH KL.12.00-13.00 
 

KS 2020/374  

15 Uppdrag att undersöka möjligheten till och 
konsekvenserna av en avveckling av SBRF 
Föredragning Anette Oscarsson 10 min 
Kl.13.00-13.25 
 
 

KS 2020/506  
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16 Utredning av möjliga placeringar av eventuell framtida 
räddnings- och brandstation 
Kl.13.25-13.30 
 
 

KS 2020/458  

17 Hantering av budgetunderskott 2019 för Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund 
Kl.13.30-13.35 
 
 

KS 2020/535  

18 Tolkning av arvodesreglementet gällande förlorad 
arbetsförtjänst - Bo Pettersson (S) 
Kl.13.35-13.45 
 
 

KS 2019/793  

19 Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten för 
Libertá FC att spela sina hemmamatcher i Svenska 
Futsalligan på Stenungsund arena - Jan Rudén (S) 
Fördjupad utredning skickas ut vid ett senare tillfälle 
Föredragning Pia Solefors 10 min 
Kl.13.45-14.05 
 
 

KS 2020/537  

20 Tillsyn av fristående förskolor 2019 
Föredragning Elisabeth Andreasson  
Kl.14.05-14.10 
 
 

KS 2020/275  

21 Information om regeringens utredning av komvux och 
gymnasiets framtida planering och dimensionering 
Föredragning Staffan Hallström 10 min 
Kl.14.10-14.30 
 
 

KS 2020/462  

22 Delegation - vuxenutbildningen och yrkeshögskolan 
utifrån ev. förändring av Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer 
Svara på frågor Elisabeth Andreasson 
Kl.14.35-14.40 
 
 
PAUS KL.14.40-15.00 

KS 2020/566  
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23 Utvärdering av ändrade bidragsbestämmelser för 
föreningar 
Föredragning Pia Solefors 10 min 
Kl.15.00-15.15 
 
 

KS 2018/113  

24 Återrapportering åtgärder skolans duschar, 
omklädningsrum, toaletter och idrottssalar 
Föredragning Benny Ankargren, Elisabeth Andreasson och 
Marcus Starcke 10 min 
Kl.15.15-15.30 
 
 

KS 2020/447  

25 Systematiskt kvalitetsarbete för 
utbildningsverksamheterna på huvudmannanivå läsår 
2019/2020 
Föredragning Elisabeth Andreasson och Rebecka Hellman 
10 min 
Kl.15.30-15.50 
 
 

KS 2020/182  

26 Rapportering av Lex Maria och Lex Sarah januari - april 
2020 
Kl.15.50-15.55 
 
 

KS 2020/444  

27 Val av ersättare i allmänna utskottet 
Kl.15.55-16.00 
 
 

KS 2020/6  

28 Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen 
Kl.16.00-16.05 
 
 

KS 2020/7  

29 Redovisning av delegationsbeslut 
Kl.16.05-16.10 
 
 
 
 
 

KS 2020/88  
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30 Regional information 
• GR politiska styrgrupper 
• SOLTAK AB styrelse 
• Direktionen Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 

 
Kl.16.10-16.30 
 
 

KS 2020/9  

31 Information från kommundirektör 
Kl.16.30-16.40 
 

KS 2020/2  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 47 Dnr: KS 2020/371 
 
Uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner tertial 1 2020 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:  
 

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner 
tertial 1 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 30 april en positiv budgetavvikelse om 6 353 tkr. 
Prognos för helår beräknas bli ett överskott om 4 000 tkr. Det är en förbättring mot 
marsprognosen med 2 400 tkr. De huvudsakliga förklaringarna är lägre personalkostnader än 
budgeterat, högre intäkter samt lägre förväntade kostnader för förstudier och 
detaljplanearbeten. Utöver detta förväntas kostnader för livsmedel bli lägre eftersom 
gymnasiet har varit stängt.  
 
Sektorns alla funktioner praktiserar dessutom stor återhållsamhet avseende kurser och 
konferenser samt andra verksamhetsrelaterade inköp, vilket påverkar prognosen positivt. 
Samtliga funktioner på sektorn prognosticerar antingen ett överskott eller en nollprognos. 
 
Sektorns investeringar prognosticeras till 137 412 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budget 
om 21 447 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2020-05-14 
Bilaga: Uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner T1 2020 
 
Beslut skickas till 
Anna.heed@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/371
2020-05-14

 
Anna Heed Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner tertial 1 2020 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna uppföljning och prognos T1 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 30 april en positiv budgetavvikelse om 6 353 tkr. 
Prognos för helår beräknas bli ett överskott om 4 000 tkr. Det är en förbättring mot 
marsprognosen med 2 400 tkr. De huvudsakliga förklaringarna är lägre personalkostnader än 
budgeterat, högre intäkter samt lägre förväntade kostnader för förstudier och 
detaljplanearbeten. Utöver detta förväntas kostnader för livsmedel bli lägre eftersom 
gymnasiet har varit stängt.  
 
Sektorns alla funktioner praktiserar dessutom stor återhållsamhet avseende kurser och 
konferenser samt andra verksamhetsrelaterade inköp, vilket påverkar prognosen positivt. 
Samtliga funktioner på sektorn prognosticerar antingen ett överskott eller en nollprognos. 
 
Sektorns investeringar prognosticeras till 137 412 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budget 
om 21 447 tkr. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2020-05-14 
Bilaga: Uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner T1 2020 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/371
2020-05-14

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke   
Sektorchef  
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Bilaga: Uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner T1 2020 
 

 
 
Sektor stödfunktioner 

Sektor stödfunktioner redovisar per den 30 april en positiv budgetavvikelse om 6 353 tkr. Prognos för 
helår beräknas bli ett överskott om 4 000 tkr. Det är en förbättring mot marsprognosen med 2 400 tkr. 
De huvudsakliga förklaringarna är lägre personalkostnader än budgeterat, högre intäkter samt lägre 
förväntade kostnader för förstudier och detaljplanearbeten. Dessutom förväntas kostnader för 
livsmedel bli lägre eftersom gymnasiet har varit stängt. Sektorns alla funktioner praktiserar vidare stor 
återhållsamhet avseende kurser och konferenser samt andra verksamhetsrelaterade inköp, vilket 
påverkar prognosen positivt.  

Samtliga funktioner på sektorn prognosticerar antingen ett överskott eller en nollprognos.  

Stab 

Prognosen för helår är ett överskott om 100 tkr. Stabens prognos påverkas negativt av att den resurs 
som arbetar med koordinering av näringslivsinsatser under covid-19-pandemin finanserias av staben. 
Prognosen påverkas dock positivt av att kommunen har tecknat ett samverkansavtal med 
Göteborgsregionen gällande rekrytering av gemensamt dataskyddsombud.  

 
Administrationsfunktionen 

Prognosen per den 31 december är noll.  

 
Kommunikationsfunktionen 

Kommunikationsfunktionen redovisar för perioden ett överskott om 497 tkr. Prognos för helår är ett 
överskott om 500 tkr. De huvudsakliga anledningarna till den positiva avvikelsen under perioden är 
sjukfrånvaro och intäkter som fördelar sig ojämnt under året. Anledningen till det prognosticerade 
överskottet är kommande tillfälliga vakanser inom medborgarservice, uppskjutna 
verksamhetsrelaterade inköp samt återhållsamhet vad gäller kurser och konferenser. 

 

 

Budget 2020
 Budget 

april
Utfall 
april

Resultat 
april

Prognos 
2020 

Avvikelse %

Stab 4 472 1 491 1 472 19 100 2,2%
Administrationsfunktionen 2 983 994 1 012 -17 0 0,0%
Kommunikationsfunktionen 9 496 3 165 2 668 497 500 5,3%
Ekonomifunktionen 16 690 5 564 4 658 904 1 200 7,2%
 -fastighet ** 0 0 -3 479 3 480 500 0,0%
Personalfunktionen 22 806 7 602 6 761 841 850 3,7%
Digitaliseringsfunktionen 29 268 9 756 9 633 123 200 0,7%
Servicefunktionen* 86 914 28 972 28 464 506 650 0,7%
Summa stödfunktioner 172 629 57 543 51 187 6 353 4 000 2,3%
*Budgetram för lokalvård och vaktmästari har fr. 2020 flyttats till servicefunktionen

** Tillhör sedan hösten 2019 ekonomifunktionen
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Ekonomifunktionen 

Funktionen, exklusive fastighet, redovisar för perioden ett överskott som uppgår till 904 tkr. 
Överskottet beror dels på lägre personalkostnader samt icke-budgeterade intäkter, dels på att hälften 
av kommunens soltakskostnader för kundfakturor från och med 2020 belastar sektor 
samhällsbyggnads taxekollektiv. Ekonomifunktionen praktiserar likt övriga funktioner återhållsamhet 
vad gäller kurser och konferenser. Detta, i kombination med kommande föräldraledigheter, gör att 
prognosen för funktionen beräknas till ett överskott om 1 200 tkr, varav 600 tkr kan hänföras till 
Soltak.   

Fastighet 

Fastighet redovisar för perioden ett överskott om 3 480 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 uppvärmning. En större del av överskottet kommer att användas till att finansiera 
förstudier och detaljplanearbeten kopplade till kommunens lokalprojekt. Dessa kostnader har tidigare 
redovisats i investeringsprojekten men på grund av nya redovisningsrekommendationer som trätt i 
kraft 2020 kommer dessa kostnader belasta driften. Prognosen per den 31 december är ett överskott 
om 500 tkr.  

Personalfunktionen 
Funktionen redovisar en positiv avvikelse som uppgår till 841 tkr. Överskottet beror på lägre 
personalkostnader på grund av vakanser samt hitintills lägre kostnader än budgeterat för SOLTAK. 
Funktionen har nyrekryterat och kommer att fortsätta rekrytera. Bemanningsenheten kommer att 
vakanshålla en halvtidstjänst, viket kommer leda till ett överskott på helårsbasis. Likt övriga 
funktioner praktiseras stor återhållsamhet vad gäller kurser och konferenser. Prognos för helår 
beräknas till överskott om 850 tkr.   

Digitaliseringsfunktionen 

Funktionens resultat är positivt och uppgår till 123 tkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för 
SOLTAK än budgeterat. Prognosen per den 31 december är ett överskott om 200 tkr. Den positiva 
prognosen beror på avveckling av dubbla IT-miljöer samt översyn av aktiva IT-arbetsplatser. Sektorn 
har goda förhoppningar om att prognosen ska förbättras ytterligare. Än så länge har emellertid endast 
ett fåtal fakturor inkommit från SOLTAK, varför det i dagsläget är svårt att uppskatta den totala 
kostnadsbilden.  

Servicefunktionen   

Servicefunktionens redovisar för perioden ett överskott om 506 tkr. På helåret prognosticerar 
funktionen ett överskott om 650 tkr.  

Måltidsproduktionen redovisar ett överskott om 194 tkr för perioden. Prognos för helåret är ett 
överskott om 600 tkr. Både utfall och prognos påverkas positivt av högre intäkter men även av lägre 
livsmedelskostnader som ett resultat av att gymnasiet varit stängt. Måltid har köpt in ett 
beredskapslager som en del av sin krisplanering, vilket påverkar utfallet. Prognosen dämpas av de 
höga livsmedelspriserna. Under 2019 ökade storköksprisindex med 5,3 procent samtidigt som den 
generella prisuppräkningen i strategisk plan var 1,9 procent. 
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Lokalvård och vaktmästeri redovisar ett överskott om 62 tkr. Med anledning av den pågående 
pandemin genomförs ett mer djupgående och materialintensivt städ, vilket är dyrare än ordinarie städ. 
Vidare är verksamheternas efterfrågan på förbrukningsmaterial hög, vilket i kombination med höga 
materialpriser påverkar verksamhetens kostnadsbild. Verksamheten, likväl som övriga verksamheter 
inom servicefunktionen, arbetar fokuserat med effektiv och återhållsam vikarieplanering. Prognos för 
helår är därför noll.  

Periodens utfall för parkverksamheten är 250 tkr. Det positiva resultatet behövs för att hålla budget på 
årsbasis, då kostnaderna generellt är högre under sommaren. Prognos för helåret är ett överskott om 
50 tkr. Det beror bland annat på återhållsamhet vad gäller kurser och konferens.  

 

Investeringsredovisning  

Utfallet per den 30 april för fastighetsrelaterade investeringar uppgår till 30 148 tkr. Prognos för helår 
är 129 942 tkr.  Det pågår flera såväl större som mindre investeringsprojekt i flera olika faser. Vissa 
förbereds för upphandling, andra är snart klara och några är avslutade. 

I tabellen redovisas totalkostnad för fyra av kommunens större investeringar som kommer att avslutas 
under året. Resterande rader i tabellen redovisar endast den del av investeringarna som bokförts tom 
april 2020. Flera av projektet i redovisningen löper över flera år och totalkostnaden är inte alltid den 
som redovisas i tabellen. 

 

 

I maj 2017 togs beslut i kommunfullmäktige att bygga ett LSS-boende med 6 lägenheter. Första 
spadtaget togs i augusti 2019 och slutbesiktning är planerad till slutet av juni 2020. Total kostnad för 
projektet kommer uppgå till 25 mnkr vilket genererar ett överskott på 1 mnkr. Överskottet beror i sin 
helhet på lägre kostnader i projekteringsfasen.  

 

Fastighet
Beslutad 
budget

Ack. 
Utfall Prognos

Avvikelse 
mot 
budget

Budget 
2020

Utfall 
april

Prognos 
2020 

Större investeringar 
Svenshögen LSS gruppboende 26 000 21 148 25 000 1 000 8 570 3 616 7 570
Brudhammar förskola 58 980 55 638 57 680 1 300 7 673 5 948 6 373
Hallerna skola och idrottshall 64 000 34 739 59 000 5 000 35 172 5 781 30 172
Spekeröds fsk 4 avdelningar 21 300 12 314 19 400 1 900 12 547 3 561 10 650

Fastighetsrelaterade investeringar
Övriga lokalinvesteringar 63 547 4 229 54 228
Underhållsinvesteringar 7 295 1 719 7 295
Energi och säkerhet 8 018 3 648 8 018
Verksamheternas behov 4 243 1 542 4 243
Myndighetskrav 800 0 800
Fastighets löpande 593 106 593

170 280 123 839 161 080 9 200 148 458 30 148 129 942
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Brudhammars förskola är färdig, slutbesiktning är genomförd och kommunen har tagit över lokalen. 
Inflyttning och iordningställande av lokalerna sker under maj månad och den 9 juni öppnar förskolan 
för barnen. Projektkostnaden uppgår till 57,7 mnkr vilket ger ett positivt överskott mot budget på 1,3 
mnkr. Överskottet beror på bra handlingar från start vilket minskar behovet av ändrings- och 
tilläggsarbeten samt lägre projekteringskostnader än budgeterat.  
 
Befintlig förskola i Spekeröd byggs ut från fem till åtta avdelningar. Utbyggnaden beräknas stå klar 
och färdig för besiktning i slutet av maj. Under sommaren kommer invändiga ombyggnationer att 
göras, bland annat kommer matsalen att bli större för att den ska räcka till det ökade barnantalet. 
Förskolan beräknas stå klar i augusti 2020. Prognosen för projektet är positiv och förväntas ge ett 
överskott om 1,9 mnkr mot budget. Överskottet beror till stor del på lägre kostnader för ändrings- och 
tilläggsarbeten.  

 
Hallernaskolan kompletteras med ny fullskalig idrottshall som kan delas in i tre undervisningssalar 
samt sex omklädningsrum. Byggnaden kommer stå helt färdig i början av december 2020. Prognosen 
är positiv och uppgår till överskott om 5 mnkr mot budget. Överskottet beror på billigare materialval, 
lägre kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten samt lägre kostnader för projektering.  
 
Ett tiotal underhållsinvesteringar har hitintill startas under året. Bland annat fortsätter arbetet med byte 
av fönster och renovering av klassrum på Nösnäs, även deras cykelparkeringen får en uppfräschning. 
Inom grundskolan görs byte av fönster samt renovering av fasader och inom förskolan renoveras 
ytterligare en avdelning på Bergsvägen. På Tallåsen utförs ett större underhåll av deras 
ventilationssystem. Inom energi- och säkerhet har några större projekt avseende brandsektionering på 
Nösnäs genomförts samt byte av ventilationsaggregat på både Kristinedal- och Ekenässkolan. Likaså 
pågår ett arbete på Doktorsvillans gruppboende för att förbättra fastighetens utrymningsvägar. I 
planen för året ligger också fortsatt arbete med att byta till LED-armaturer, dels på Tallåsen, dels inom 
ett flertal grundskolor. Funktion fastighets övriga investeringar såsom, löpande investeringar, 
verksamheternas behov, och myndighetskrav kommer dessa ske i enlighet med årets 
investeringsbudget 

 

 

Inför 2020 har en ny inventering av sektorernas behov skett avseende digitala hjälpmedel. Det har 
resulterat i ett 10-tal projekt som ska genomföras under 2020. Bland annat kommer arbetet med att 
införa ett e-arkiv att fortsätta, en lösning för digital signering av protokoll och avtal samt en 
digitalisering av kommunens vägnät. Prognos för helår är 2 500 tkr.  

Stödfunktioner exkl. fastighet
Budget 

2020
Utfall 
april

Prognos 
2020 

Digitalisering 4 064 68 2500
E-strategi 2 500 13 1 400
Mobil reservkraftverk 1 356 0 1 356
Stödfunktioner löpande 1 067 129 800
Måltid löpande investeringar 1 414 0 1 414

10 401 209 7 470
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Inom kommunens E-strategi kommer det under 2020 bland annat satsas på en fortsatt uppgradering av 
kommunala fiberförbindelser och trådlösa nätverk. I planen ingår också integration av 
Medborgarservice ärendehanteringssystem med den nya telefonväxeln, vilket kommer effektivisera 
arbetet för personalen i Medborgarservice. Prognos för året är 1 400 tkr.  

Avseende mobil reservkraft är fyra mindre mobila enheter levererade och ytterligare två större 
reservkraftverk på kärra är beställda. Under våren kommer upphandling av ytterligare inköp att 
genomföras. Reservkraftverken bidrar till att säkerställa kommunens energiförsörjning av 
samhällsviktig verksamhet.  

Inom måltid kommer investeringar ske i enlighet med årets investeringsbudget för att upprätthålla en 
god arbetsmiljö i form av en säker och stabil maskinpark. Övriga löpande investeringar inom 
stödfunktioner har en prognos på 800 tkr. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 48 Dnr: KS 2020/377 
 
Uppföljning och prognos för sektor samhällsbyggnad tertial 1 2020 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att förvaltningen och allmänna utskottet försätter att följa 
prognosen och åtgärder för att minska underskottet.   

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos för sektor samhällsbyggnad 
tertial 1 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad redovisar en budget i balans per april. Prognos för helåret är ett underskott 
om 1 050 tkr. Ett vite om 500 tkr för en ej utförd byggnadsskyldighet som fakturerats under 
perioden ingår i prognosen.  
 
Det prognostiserade underskottet beror på vikande bygglovsintäkter, där antalet större 
bygglovsärenden är färre jämfört med föregående år. För att sträva efter budgetföljsamhet 
kommer verksamheten avstå från att återbesätta en vakans. Hela underskottet bedöms ändå 
inte kunna hämtas hem inom verksamheten.  
 
Inom exploatering täcker inte intäkterna för detaljplaner de nedlagda kostnaderna och 
underskottet bedöms inte kunna hämtas hem inom verksamheten. Ett litet underskott finns 
också inom Strategi Samordning, där kostnader för framtagande av översiktsplanen är 
orsaken. Inom Färdtjänst är det fler och dyrare omsorgsresorna som bidrar till underskottet. 
En mindre besparing på beläggningsunderhåll samt på kompetensutveckling kommer att göras 
inom sektorn.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2020-05-26 
Bilaga – 2020-05-26 Ekonomisk uppföljning 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag med tillägget att förvaltningen och 
allmänna utskottet försätter att följa prognosen och åtgärder för att minska underskottet.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/377
2020-05-26

 
Sandra Kristensson Till Kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos för sektor samhällsbyggnad tertial 1 2020 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos för sektor samhällsbyggnad 
tertial 1 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad redovisar en budget i balans per april. Prognos för helåret är ett underskott 
om 1 050 tkr. Ett vite om 500 tkr för en ej utförd byggnadsskyldighet som fakturerats under 
perioden ingår i prognosen.  
 
Det prognostiserade underskottet beror på vikande bygglovsintäkter, där antalet större 
bygglovsärenden är färre jämfört med föregående år. För att sträva efter budgetföljsamhet 
kommer verksamheten avstå från att återbesätta en vakans. Hela underskottet bedöms ändå 
inte kunna hämtas hem inom verksamheten.  
 
Inom exploatering täcker inte intäkterna för detaljplaner de nedlagda kostnaderna och 
underskottet bedöms inte kunna hämtas hem inom verksamheten. Ett litet underskott finns 
också inom Strategi Samordning, där kostnader för framtagande av översiktsplanen är 
orsaken. Inom Färdtjänst är det fler och dyrare omsorgsresorna som bidrar till underskottet. 
En mindre besparing på beläggningsunderhåll samt på kompetensutveckling kommer att göras 
inom sektorn.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2020-05-26 
Bilaga – 2020-05-26 Ekonomisk uppföljning 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/377
2020-05-26

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef   
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2020-05-26

 
Sandra Kristensson 
 
 
Uppföljning och prognos för sektor samhällsbyggnad tertial 1 2020 
- rapport 

 

Sektor samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar en budget i balans 
för perioden. En engångssumma på 500 tkr avseende ett vitesföreläggande har bokförts på 
sektorn och räknas in i det samlade resultatet. Prognosen för helåret är ett underskott om 1 
050 tkr. Personalkostnaderna har minskat med 4,7 % jämfört med samma period föregående 
år. Det beror dels på att man under 2019 hade engångsutbetalningar till personer som 
avslutade sin anställning i kommunen. Dels på att det under året har varit vakanser inom 
sektorn vilket gett lägre personalkostnader. 
Exploatering redovisar ett underskott i verksamheten på 212 tkr. Prognosen för helåret visar 
ett underskott om 600 tkr, vilket är en försämrad prognos jämför med i mars. Orsaken är att 
Torghandeln i kommunen på grund av Coronapandemin har ställts in vilket leder till 
intäktsbortfall om ca 100 tkr. Intäkterna inom detaljplanering är fortsatt låga och täcker inte 
kostnaderna för det arbete som läggs ner. Under perioden har man vakanser vilket ger ett visst 
överskott på personalkostnader, men det riskerar också att leda till en sämre framdrift på sikt.  
Bygg Miljö redovisar ett underskott i verksamheten på 411 tkr. Intäktsnivån för perioden är 
markant lägre än förra året vilket delvis kan antas bero på den rådande Coronaepidemin. En 
liknande situation finns inom andra kommuner i Göteborgsregionen som också visar på lägre 
bygglovsintäkter för perioden. En annan faktor som kan påverka är att det i kommunen för 
närvarande råder brist på byggbara tomter. Inflödet av antal ärenden har inte minskat, men det 
är andra mindre intäktsinbringande ärenden som kommer in istället. För att sträva efter 
budgetföljsamhet kommer verksamheten avstå att återbesätta en vakans, men trots det visar 
prognosen för helåret på ett underskott om 900 tkr som inte bedöms kunna hämtas hem inom 
verksamheten.  

Budget 
2020

Budget 
april

Utfall 
april

Resultat 
april

Prognos 
2020

Avvikelse 
%

(Tkr)
Samhällsbyggnad ledning 1 506 502 399 103 100 6,6%
Exploatering 6 566 2 189 2 401 -212 -600 -9,1%
Bygg och Miljö 6 648 2 216 2 627 -411 -900 -13,5%
Strategi och Samordning 6 264 2 088 1 962 126 -100 -1,6%
Infrastruktur 22 888 7 629 7 430 199 250 1,1%
varav gata drift 9 649 3 216 2 915 301 0 0,0%
varav gata teknik 12 309 4 103 4 263 -160 0 0,0%
DELSUMMA 43 872 14 624 14 819 -195 -1 250 -2,8%

Färdtjänst 5 904 1 968 2 113 -145 -300 -5,1%
Bostadsanpassning 2 330 777 972 -195 0 0,0%
Vite byggnadsskyldighet 0 0 -500 500 500

Total sektor Samhällsbyggnad 52 106 17 369 17 404 -35 -1 050 -2,0%

20



 

Bilaga Dnr KS 2020/377
2020-05-26

Strategi Samordning redovisar ett överskott i verksamheten på 111 tkr. Prognosen visar ett 
underskott om 100 tkr, vilket kan härledas till kostnader för ÖP. För att försöka nå en budget i 
balans räknar verksamheten med att kunna spara in på medel för kompetensutveckling, samt 
att inte genomföra ett planerat projekt under 2020. Trots det bedöms man inte kunna hämta 
hem hela underskottet inom verksamheten.         
Infrastruktur består av flera delar varav gata drift och gata teknik är den skattefinansierade 
delen. Resultatet för perioden är ett litet överskott på 199 tkr. Prognosen för helåret är ett 
överskott på 250 tkr då man avser att spara motsvarande på beläggningsunderhåll.    
Färdtjänst redovisar ett underskott om 145 tkr. Prognos för helår är ett underskott om 300 tkr, 
vilket är en försämring jämfört med prognosen i mars. Underskottet beror på ett ökat antal 
omsorgsresor som även är dyrare.  
Tomtförsäljning 

Nettovinst med anledning av tomtförsäljning prognostiseras uppgå till 7 200 tkr. 
Det är försäljning av industritomter inom Stora Höga södra industriområde samt i Ödsmåls 
industriområde som kommer att ske under året. 
Investeringar 

 

Prognosen visar att ca 51 % av budgeterade medel kommer att upparbetas under året. Man 
kommer att färdigställa projektet med geoteknik i Kyrkenorum, asfaltering utifrån 

Samhällsbyggnad Ram Utfall Prognos Avvikelse
tkr 2020 april 2020 2020

Resecentrum 14 313 3 493 6 100 8 213
Centrumutveckling genomfart Std bla 2 875 0 0 2 875
OVK-modul 200 0 0 200
Automatisering av bygglovsprocessen 500 0 500 0
Google Streetwiew 200 0 0 200
Digitalisering bygglov, e-signering mm 363 0 363 0
Scanning, bygglov, IT, servrar mm 746 0 746 0
Ärendehanteringssystem-miljö (från inv. ovan) 1 000 0 1 000 0
Samhällsbyggnad löpande - gata 667 0 667 0
Upprustning lekplatser 939 0 750 189
Underhåll gator maa komponentavskrivning 1 600 0 1 600 0
Tillgänglighetsanp./pendelparkeringar 1 385 356 756 629
Trafiksäkerhetsåtgärder 805 56 556 249
Bom vid segelsällskapet (från trafiksäk.åtg.) 61 61 120 -59
Gång och cykelvägar - löpande 1 092 8 1 092 0
Busshållplats väg 770/Hamnvägen 74 49 74 0
Bussvändplats och parkering Kopperskolan 2 000 0 2 000 0
Omskyltning enl. hastighetsplan 210 0 210 0
GC-väg Ödsmål, enligt cykelplan 200 0 0 200
GC-väg Doteröd, enligt cykelplan 500 0 0 500
GC-väg Svenshögen 2 674 0 0 2 674
GC-väg Stora Höga väg 574, enligt cykelplan 287 0 287 0
GC-väg Jörlanda- kommungräns (enligt nationell plan) 2 000 0 250 1 750
Geoteknik Kyrkenorum, skredrisk 4 438 96 3 500 938

Summa investeringar 39 129 4 119 20 571 18 558
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underhållsplan samt färdigställande av lekplatser utifrån lekplatsplanen. Det arbetas också 
med flera digitaliseringprojekt inom verksamheten Bygg Miljö. De största avvikelserna i 
prognosen är resecentrum inklusive centrumutveckling samt investeringar inom 
gatuverksamheten.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 49 Dnr: KS 2020/378 
 
Uppföljning och prognos för avgiftsfinansierad verksamhet tertial 1 
2020 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna uppföljning och prognos för avgiftsfinansierad 
verksamhet tertial 1 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vatten och Avlopp redovisar ett underskott för perioden med 1 290 tkr. Prognosen visar på ett 
underskott på helåret om 4 300 tkr. Intäkterna förväntas inte kunna täcka verksamhetens 
kostnader som nu är fullbemannad och i full drift. Förutom högre drift -och 
underhållskostnader ha man haft ett haveri på Strävliden vilket påverkar resultatet.    

Avfall inklusive slam visar ett överskott för perioden med 830 tkr. Prognosen visar på ett 
överskott på helåret om 1 500 tkr. Överskottet beror till största delen på ej tillsatta tjänster.   

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2020-05-26 
Rapport – Uppföljning och prognos april 2020 avgiftsfinansierad verksamhet 
 
Beslut skickas till 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/378
2020-05-26

 
Sandra Kristensson Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos för avgiftsfinansierad verksamhet tertial 1 
2020 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna uppföljning och prognos för avgiftsfinansierad 
verksamhet tertial 1 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vatten och Avlopp redovisar ett underskott för perioden med 1 290 tkr. Prognosen visar på ett 
underskott på helåret om 4 300 tkr. Intäkterna förväntas inte kunna täcka verksamhetens 
kostnader som nu är fullbemannad och i full drift. Förutom högre drift -och 
underhållskostnader ha man haft ett haveri på Strävliden vilket påverkar resultatet.    

Avfall inklusive slam visar ett överskott för perioden med 830 tkr. Prognosen visar på ett 
överskott på helåret om 1 500 tkr. Överskottet beror till största delen på ej tillsatta tjänster.   

 
 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse – 2020-05-26 
Bilaga – 2020-05-26, Ekonomisk uppföljning 

 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad, avgiftsfinansierad verksamhet 
 
 
Daniel Jerling 
Sektorchef   
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Sandra Kristensson 
 
 
Uppföljning och prognos april 2020 avgiftsfinansierad verksamhet 
 

VA-enheten 

 

VA-enheten, avgiftsfinansierad 
Vatten och avlopp redovisar ett underskott på 1 290 tkr. Verksamheten är nu fullbemannad 
och i full drift vilket har visat sig inte täckas av de förväntade intäkterna. Samtidigt minskar 
vattenförsäljningen något. På Strävliden har man haft ett större haveri i samband med planerat 
underhåll enligt kontrollplan som man inte kunnat förutse. Samtidigt förväntas kostnader för 
underhåll vara fortsatt höga under året. Prognosen för året visar ett underskott om 4 300 tkr 
vilket är en försämring jämfört med prognosen i mars.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvikelse
%

51 788 17 263 15 965 -1 298 -3 300 -6,4%

-50 883 -16 961 -16 956 5 -1 000 2,0%

905 302 -991 -1 293 -4 300

-905 -302 -301 1 0 0,0%

0 0 -1 292 -1 292 -4 300

Verksamhetens kostnader

Resultat 
april

Prognos 
2020

Budget 
2020

Budget 
april

Utfall 
april

Verksamhetens intäkter

Finansiella kostnader

Totalt VA-verksamheten

Verksamhetens nettokostnad
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Avfall 

 

Avfall, avgiftsfinansierad 
Avfall inklusive slam visar ett överskott för perioden på 830 tkr. Låga personalkostnader 
under perioden beror på ännu ej tillsatta tjänster. Avfallsmängderna har ökar under mars och 
april, vilket antas bero på den rådande Coronaepidemin och att fler därmed är hemma. 
Prognosen för året visar ett överskott om 1 500 tkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvikelse
%

26 839 8 946 8 609 -337 0 0,0%

-26 839 -8 946 -7 707 1 239 1 500 -5,6%

0 0 902 902 1 500

2 850 950 933 -17 0 0,0%
-2 850 -950 -1 005 -55 0 0,0%

0 0 -72 -72 0

0 0 830 830 1 500Totalt Avfallsverksamheten

Verksamhetens kostnader

Slam
Intäkter

Resultat Avfall

Kostnader

Prognos 
2020

Budget 
2020

Budget 
april

Utfall 
april

Resultat 
april

Resultat Slam

Verksamhetens intäkter
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Investeringar  

 

Under året kommer flera projekt inom VA-verksamheten att genomföras. Bland annat 
kommer man att bygga en ny spillvattenledning i tre etapper på Nösnäs där den första etappen 
kommer att genomföras i år. Projektet med ny slamhanteringen på Strävliden kommer att 
färdigställas. Upprustning av Ucklums ARV samt kapacitetsökning på Svenshögens 
vattenverk kommer att färdigställas. Arbetet med att underhålla ledningsnätet fortgår. Arbetet 
med den nya återvinningscentralen i Stora Höga pågår men har försenats något på grund av 
längre handläggningstider på länsstyrelsen än vad man kunnat förutse. Den största avvikelsen 
är Svartehallen/Sågen där byggnation planeras påbörjas under hösten.      
 

Avgiftsfinansierad verksamhet Ram Utfall Prognos Avvikelse
tkr 2020 april 2020 2020

Avfall
Återvinningscentral inkl inpasseringssystem 9 264 51 3 000 6 264
Summa investeringar 9 264 51 3 000 6 264

Vatten och avlopp
Sammanbyggnad färskvattenledning 518 0 1 500 -982
Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen 30 483 66 4 000 26 483
Uppgrad, renov, VA-ledningar 1 504 447 1 736 -232
Tillfällig VA-ledning Nösnäs (från uppgrad. VA-ledn.) 388 388 388 0
Ny spillvattenledning Nösnäs 3 500 0 3 500 0
Dagvattentrumma Solgårdsdalen 1 500 0 0 1 500
VA-sanering Källsby (enl. projektplan) 1 000 0 400 600
Ny VA-ledning Spekeröd (under E6) 200 0 200 0
Slamhantering 7 000 117 7 000 0
Uppgradering av tillstånd 71 0 71 0
Kapacitetsökning Svenshögens vattenverk 4 000 210 4 000 0
Uppgradering av avloppspumpstation 21 3 000 0 1 000 2 000
Uppgradering av avloppspumpstation 22 1 000 0 500 500
Nya pumpstationer 780 683 780 0
Ucklums ARV. Upprustn/modernisering 312 -305 2 300 -1 988
Underhåll/renovering pumpstationer 300 632 632 -332
VA Traktor (från uppgrad. VA-ledn.) 540 540 540 0
VA Spolkärra 232 232 232 0
Maskininvestering 1 500 1 950 1 950 -450

Reducering till investeringsvolym på 20 mnkr/år -37 310 -9 229

Summa VA-investeringar inom ram 20 mnkr 20 518 4 960 21 500 27 099

Summa investeringar 20 518 4 960 21 500 27 099
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-06-03

  
 
 
 
 
§ 45 Dnr: KS 2020/375 
 
Uppföljning och prognos för sektor utbildning tertial 1 2020 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor utbildning tertial 1 2020. 

Kommunstyrelsen noterar att Kompetens och Utveckling belastas med 1.5 mnkr hänförliga 
till ingångna hyresavtal till följd av flyktingkrisen 2015. 

Reservation 
Nedzad Deumic (KD) reserverar sig mot Agneta Pettersson Bell (ST) tilläggsförslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor utbildning redovisar ett resultat om 6 512 tkr per april och prognostiserar ingen 
avvikelse från budget för 2020.  

Prognosen bygger på att respektive verksamhet genomför de åtgärder som redovisades för 
välfärdsutskottet och kommunstyrelsen i samband med uppföljningen per mars månad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 
Bilaga 1, 2020-05-11 Uppföljning och prognos tertial 1 – 2020, Sektor utbildning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker förvaltningens förslag med tillägget: Kommunstyrelsen 
noterar att Kompetens och Utveckling belastas med 1.5 mnkr hänförliga till ingångna 
hyresavtal till följd av flyktingkrisen 2015.  
 
Lisbeth Svensson (L) och Nedzad Deumic (KD) tillstyrker förvaltningens förslag och avslår 
tilläggsförslag från Agneta Pettersson Bell (ST).  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag och konstaterar att så sker. 
 

28



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-06-03

Ordföranden frågar sedan om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Petterson 
Bell (ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
 
Beslut skickas till 
roland.persson@stenungsund.se 
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
planeringsledare 
 
 
Uppföljning och prognos för sektor utbildning tertial 1 2020 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor utbildning tertial 1 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor utbildning redovisar ett resultat om 6 512 tkr per april och prognostiserar ingen 
avvikelse från budget för 2020.  

Prognosen bygger på att respektive verksamhet genomför de åtgärder som redovisades för 
välfärdsutskottet och kommunstyrelsen i samband med uppföljningen per mars månad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 
Bilaga 1, 2020-05-11 Uppföljning och prognos tertial 1 – 2020, Sektor utbildning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson  
Tf Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
roland.persson@stenungsund.se
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Bilaga - Uppföljning och prognos tertial 1 - 2020, sektor utbildning 
 

 
 
 
Resultat och prognos för Sektor utbildning tertial 1 – 2020  
Sektor utbildning redovisar ett resultat om 6 512 tkr per april och prognostiserar ingen 
avvikelse från budget för 2020. Personalkostnaderna sett på hela sektorn har sjunkit i april 
trots att sjuklönerna för mars och april ligger på en avsevärt högre nivå jämfört med 
motsvarande period förra året. Även kostnaderna för timanställda ligger högre än normalt.  
 
Sektorsövergripande  
Redovisat resultat för det sektorsövergripande ansvaret är - 1502 tkr och prognosen pekar på 
ett underskott om 5 150 tkr. Både det negativa resultatet och det prognostiserade underskottet 
beror på kostnaderna för skolskjuts utöver budget samt saknade intäkter från statsbidraget för 
maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder. Utöver det finns ett mindre underskott på 
personalkostnaderna pga dubbla löner i samband med chefsbyte.  
  
Förskola  
Förskolan redovisar ett överskott om 2 236 tkr och prognosen för 2020 pekar på ett överskott 
om 2 700 tkr. Överskottet beror dels på att kostnaderna för pedagogisk omsorg sjunkit, dels på 
ett överskott bland de kommunala förskolenheterna. Kostnaden för sjuklöner ligger högt i 
mars och april jämfört med föregående år. Samtidigt ligger kostnaden för timlöner på 
oförändrad nivå i mars och på lägre nivå i april. Sammantaget leder det till att den totala 
personalkostnaden sjunkit i april. Behovet av att ersätta sjukskriven personal har varit 
begränsat då sjuktalen varit höga även bland barnen. Till hösten kommer antalet barn i 
verksamheten att vara lägre och det är av avgörande betydelse för ekonomin att förskolan 
anpassar antalet platser till antalet barn  
  
Grundskola  
Det redovisade resultatet för grundskolan per april är 1 436 tkr och prognosen för helåret 
pekar på ett litet överskott med 100 tkr. Några skolenheter redovisar mindre underskott medan  
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Ucklumskolan och Kristinedalskolan samt Nyborg redovisar större underskott. I budget 2020 
finns 3 miljoner avsatta för Ucklumskolan och Kristinedalskolan och dessa medel täcker 
största delen av underskotten. Nyborg ingår i den översyn av särskilt stöd som görs i hela 
grundskolan. Statsbidraget för Likvärdig skola har stor betydelse för verksamheten och bl.a. 
ersätter det under innevarande år tidigare statsbidragen Lågstadiesatsningen och 
Fritidshemssatsningen. Vidare har statsbidraget möjliggjort en satsning på elevdatorer 
tillsamtliga elever i Stenungsunds skolor ner till åk 4 och har betydelse i arbetet med att 
utjämna socioekonomiska skillnader mellan skolor.  
  
Gymnasium  
Resultatet för gymnasiet är 2 346 tkr och prognosen pekar på ett överskott om 850 tkr. 
Gymnasiet har under 2020 och större delen av 2019 arbetat med olika åtgärder för att få 
samtliga enheter att klara sin verksamhet inom ramarna för budgeten. Under innevarande år 
finns en minskning av antalet platser som sålts till andra kommuner vilket får en negativ 
effekt på gymnasiets intäkter. Till hösten visar prognosen på en relativt stor ökning av antalet 
elever, både här i Stenungsund och i närliggande kommuner. Ökning innebär att gymnasiet får 
ökade resurser i form av volymkompensation och ökningen i kringliggande kommuner 
förväntas innebära fler sålda platser. När antalet elever ökar ges gymnasieverksamheten goda 
förutsättningar att fylla sina klasser och på det viset få en effektiv verksamhet.  
  
Kompetens och utveckling  
Det redovisade resultatet för Kompetens och utveckling är 1 175 tkr och verksamheten 
prognostiserar ett överskott om 600 tkr. Enheten för nyanlända redovisar och prognostiserar 
underskott beroende på kostnader för de fastigheter som hyrts in till boende för 
ensamkommande flyktingbarn från 2015 och framåt. Husen hyrs i nuläget ut men det är inte 
möjligt att ta ut så hög hyra att det täcker kostnaden för inhyrningen. Fram till förra året 
täcktes den kostnaden med medel från etableringsschablonen men då den intäkten sjunkit i 
takt med att kommunen tagit emot färre nyanlända så finns inte längre det utrymmet. 
Underskottet på fastigheterna uppgår till 2 500 tkr. 1 000 tkr täcks av medel från 
flyktingmiljarderna medan 1 500 tkr förväntas täckas av överskott inom vuxenutbildningen.  
  
Särskola  
Grundsärskolan och gymnasiesärskolan redovisar ett gemensamt överskott om 664 tkr. 
Prognosen för 2020 är ett överskott om 650 tkr. Överskottet beror framförallt på vakanser 
inom grundsärskolans verksamhet samt att verksamheten inte ersätter frånvarande personal 
just nu då flera av de vikarier som är knutna till verksamheten ingår i riskgruppen för covid-
19.  
  
Staben  
Staben som omfattar elevhälsa, enheten för flerspråkighet, administration, IT och 
tilläggsbelopp har ett resultat om 402 tkr och en prognos för 2020 som pekar på ett mindre 
underskott om 200 tkr. Underskottet härrör från administrationen och är en konsekvens av en 
besparing som gjordes för två år sedan och som verksamheten inte riktigt lyckats hantera till 
fullo.  
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Kultur och fritid  
Det redovisade resultatet för Kultur och fritid är ett underskott om 245 tkr. Prognosen för 
2020 är ett överskott om 450 tkr. Från och med 2020 omfattar Kultur och fritid och 
anläggning som bl.a. innefattar Stenungsund Arena. Verksamheten har en utmaning under 
året att kompensera för minskade intäkter både i kulturhuset Fregatten och på Stenungsund 
Arena beroende på den rådande Corona-situationen. Samtidigt innebär det minskade antalet 
besökare också i viss utsträckning ett minskat behov av personal.  
  
Investeringar  
Löpnade investeringar kommer att ske inom sektor utbildning i enlighet med 
investeringsbudget. Flertalet investeringar kommer att ske under sommaren och hösten. Ingen 
avvikelse från investeringsbudgeten prognostiseras för 2020.  
  
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Sektor utbildning prognostiserar ingen avvikelse från budget för 2020. Prognosen bygger på 
att respektive verksamhet genomför de åtgärder som redovisats för Kommunstyrelsen i 
samband med uppföljningen per mars månad. Sektorn följer löpande och frekvent upp arbetet 
med åtgärderna och med övriga avvikelser i ekonomin i ledningsgruppen. Två riskfaktorer har 
identifierats i uppföljningsarbetet. Den ena är det faktum att kommunen just nu har ett mycket 
begränsat mottagande av nyanlända vilket får konsekvenser för etableringsschablonen vars 
storlek beror på hur många som befinner sig inom etableringen (de första två åren efter 
anländandet till kommunen). Den andra riskfaktorn är den rådande situationen med 
coronapandemin. Det är svårt att förutse vilka konsekvenser som kommer att bli i olika 
verksamheter samt vilket stöd som kan tänkas komma från statligt håll framöver. Än så länge 
syns ingen ökning av personalkostnader på sektorn som helhet utan snarare en minskning då 
sjuka inte ersätts eftersom frånvarotalen är höga också bland barn och elever. Det är inte 
möjligt att förutspå vad konsekvenserna blir om situationen blir väldigt långvarig.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-06-03

  
 
 
 
 
§ 44 Dnr: KS 2020/361 
 
Uppföljning och prognos för sektor socialtjänst tertial 1 2020 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor socialtjänst tertial 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor socialtjänst redovisar per april en positiv budgetavvikelse på 9 349 tkr och 
prognostiserar ingen avvikelse från budget för 2020. Prognosen bygger på att sektorn vidtar 
de åtgärder som presenterades för Kommunstyrelsen i samband med uppföljningen per mars. 
Åtgärderna innebär att ej återbesätta två vakanta tjänster, förändrad styrning inom hemtjänst, 
pausa en gruppbostad under hösten och minska antalet externa utbildningar under året samt ett 
statsbidrag riktat till vård och omsorg på 1 800 tkr som ej var med i marsprognosen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 
Bilaga 1 Uppföljning och prognos tertial 1 2020 Sektor socialtjänst 
 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/361
2020-05-11

 
Maria Härström Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos sektor socialtjänst tertial 1 2020 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor socialtjänst tertial 1. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Sektor socialtjänst redovisar per april en positiv budgetavvikelse på 9 349 tkr och 
prognostiserar ingen avvikelse från budget för 2020. Prognosen bygger på att sektorn vidtar 
de åtgärder som presenterades för Kommunstyrelsen i samband med uppföljningen per mars. 
Åtgärderna innebär att ej återbesätta två vakanta tjänster, förändrad styrning inom hemtjänst, 
pausa en gruppbostad under hösten och minska antalet externa utbildningar under året samt ett 
statsbidrag riktat till vård och omsorg på 1 800 tkr som ej var med i marsprognosen.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 
Bilaga uppföljning och prognos tertial 1 2020 Sektor socialtjänst 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se
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Uppföljning och prognos tertial 1 - 2020 Sektor socialtjänst, bilaga

Resultat och prognos för Sektor socialtjänst tertial 1 – 2020

Sektor socialtjänst redovisar ett resultat om 9 349 tkr per april och prognostiserar ingen 
avvikelse från budget för 2020.  Personalkostnaderna sett på hela sektorn har sjunkit varje 
månad under 2020 trots att sjuklönen för april ligger på en avsevärt högre nivå jämfört med 
tidigare månader.

Sektorsövergripande + 600 tkr
Redovisat resultat för det sektorsövergripande ansvaret är + 952 tkr och prognosen pekar på ett 
överskott om 600 tkr. Detta förklaras av oanvända medel för utbildning och lägre 
lönekostnader.

IFO - 7 000 tkr
Redovisat resultat för Individ och familjeomsorg är - 57 tkr, utfallet för motsvarande period år 
2019 var -5972 tkr. Prognosen pekar ändå på ett underskott om 7 000 tkr. Underskottet finns 
inom områden familjehem och placeringar för vuxna samt försörjningsstöd. Anledningen till 
periodens resultat är minskade kostnader. Dessa har minskat med 5000 tkr och det är minskade 
personalkostnader och minskade kostnader för köpt vård.

Familjehem
När flera barn; 15, är i behov av placeringar samtidigt, har enheten inte möjlighet att 
tillgodose behovet av familjehem i egen regi, behovet tillgodoses med 4 till 6 månaders 
eftersläpning. Detta är förklaringen till det höga utfallet och de ökade kostnaderna. Enheten 
har rekryterat hem till 10 barn och omplaceringarna och placeringarna ska vara verkställda i 
mitten av sommaren. Utredningsförfarandet tar tre till fyra månader i anspråk. Samtliga 
ärenden, med ett undantag, gäller barn under 15 år och placeringsorsaken är brister i 
omsorgen.

Missbruk vuxen
Kostnaderna för placeringar av vuxna med missbruksproblem har ett prognostiserat 
underskott uppgående till 3 500 tkr. 

Avvikelse
%

9 751 3 265 2 313 952 600 6,2%
109 443 36 498 36 556 -57 -7 000 -6,4%
22 488 7 496 7 950 -454 -2 000 -8,9%

143 795 47 948 43 764 4 185 4 950 3,4%
37 928 12 983 12 447 536 -800 -2,1%

114 058 38 022 35 103 2 922 2 250 2,0%
109 320 36 439 35 628 811 0 0,0%
524 295 175 155 165 811 9 349 0 0,0%

Avvikelse 
april

Sektorsövergripande
IFO

-varav försörjningsstöd

Prognos 
april

Budget 
2020

Budget 
april

Utfall   
april

Särskilt boende
Totalt sektor Socialtjänst

Funktionshinder
Kommunal hälso o sjukvård

Ordinärt boende
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Gruppen innehåller personer som har ett flerårigt missbruk av alkohol och eller narkotiska 
preparat. De beroendeframkallande medlen har orsakat psykisk ohälsa, somatiska problem, 
långtidsarbetslöshet samt i flera fall bostadslöshet. Den sammansatta och komplexa 
problematiken kräver långa vårdtider på institution, perioderna i öppen vård blir korta för 
denna grupp. Förutsättningarna att bereda personerna öppenvårdsinsatser försvåras av att 
många saknar bostad. 

Försörjningsstöd
Försörjningsstödet är svår prognostiserat. Prognosen är -2000 tkr, vilket i stort sett är i linje 
med vad resultatet till och med april indikerar. Det faktum att kostnaderna för 
försörjningsstödet har minskat med 380 tkr kan inte tas som en intäkt för att kostnaderna 
kommer att minska på helåret, det är för tidigt. Under första halvåret år 2019 hade 11 personer 
som omfattades av gymnasielagen försörjningsstöd, denna uteblivna kostnad för år 2020 
förklarar enskilt de minskade utbetalningarna av försörjningsstöd. Vid mätning har det visat 
sig att för tillfället ökar inte kostnader för personer som tidigare har erhållit etableringsstöd. 
Denna kostnad ökade med 50 %, mellan 2018 och 2019. 

Funktionshinder  + 4 950 tkr
Redovisat resultat för det Funktionshinder är + 4 185 tkr och prognosen pekar på ett överskott 
om 4 950 tkr. Viss del av det hittills redovisade överskottet kommer användas för att täcka 
ökade personalkostnader under sommaren. Överskottet beror på tillfälligt outnyttjade medel 
inom daglig verksamhet och ökade intäkter för såld plats samt minskade personalkostnader.

Kommunal hälso- sjukvård - 800 tkr
Redovisat resultat för Kommunal hälso- och sjukvård är + 536 tkr och prognosen pekar på ett 
underskott om 800 tkr. Underskottet avser hjälpmedelskostnader och kommande kostnader för 
inhyrd sommarpersonal. 

Särskilt boende 0 tkr
Redovisat resultat för Särskilt boende är + 810 tkr och prognosen pekar på en budget i balans 
vid årets slut. Kostnaderna är för perioden är ca 3000 tkr mindre jämfört med samma period 
förra året. Det hittills redovisade överskottet kommer användas för att täcka ökade 
personalkostnader under sommaren.

Arbete med optimerad bemanning och effektiva schema har präglat början av året. I början av 
året låg inte bemanningen i balans med budget och verksamheten har börjat arbetat med 
budget i timmar där enhetschefer har fått stöd av bemanningscontrollern i att kunna minska 
antal timmar i schema och samtidigt få effektiva scheman. I början på året hade 
verksamhetsområdet 14,4 årsarbetare över budget som lades ut som bokningsbar tid vilket var 
alldeles för mycket och den gick inte åt att sälja vid frånvaro. Chefernas fokus har varit att 
minska antal årsarbetare så att de är i mer balans med budget och frånvaro och i april hade 
verksamhetsområdet 3 årsarbetare över budget. 

Ordinärt boende + 2 250 tkr
Redovisat resultat för Ordinärt boende är + 2 922 tkr och prognosen pekar på ett överskott om 
2 250 tkr. Viss del av det hittills redovisade överskottet kommer användas för att täcka ökade 
personalkostnader under sommaren. Tre hemtjänstdistrikt har budget i balans och två 
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hemtjänstdistrikt redovisar ett prognostiserat underskott. Områden med underskott har redan 
startat upp åtgärder och dessa förväntas få effekt under året.  

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

Investeringar
Löpnade investeringar kommer att ske inom sektor socialtjänst i enlighet med 
investeringsbudget. Flertalet investeringar kommer att ske under sommaren och hösten. Ingen 
avvikelse från investeringsbudgeten prognostiseras för 2020.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Sektorns arbete för att minska kostnader som startades upp under förra året har gett effekt, 
sektorn har minskat kostnaderna med 7400 tkr för perioden jämfört med samma period förra 
året. De verksamhetsområden som uppvisade stora underskott förra året har arbetat för att få 
ner kostnaderna och den positiva trenden är tydlig.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Arbetet med optimerad bemanning innebär delvis förändringar för medarbetare och 
förändrade rutiner för chefer. Det finns en risk för att medarbetares påverkan på sin 
arbetssituation minskar när verksamheten måste styra bemanningen tydligare. 

Juridiska bedömningar
Tjänsteskrivelsen föranleder inga särskilda juridiska bedömningar.
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 53 Dnr: KS 2018/91 
 
Överenskommelse med Trafikverket gällande förutsättningar inför 
projektering av resecentrum 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att på kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 juni ge tydlig information om vad överenskommelsen med Trafikverket 
innebär och information att marken som behöver lösas in i dagsläget tillhör Citycon. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen mellan kommunen och 
Trafikverket gällande förutsättningar inför projektering av Stenungsunds nya Resecentrum.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket och Stenungsunds kommun tar i en överenskommelse gemensam ställning till  
läge för den markyta som Trafikverkets behöver vid framtida utbyggnation av mötesspår. Det 
innebär att ny plattform längs det befintliga spåret kommer att byggas inom dessa linjer.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Överenskommelse gällande förutsättningar inför projektering av Stenungsunds nya 
Resecentrum 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att överenskommelsen godkänns och att allmänna utskottet ger 
förvaltningen i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni ge tydlig 
information om vad överenskommelsen med Trafikverket innebär och information att marken 
som behöver lösas in i dagsläget tillhör Citycon. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/91
2020-04-29

 
Lisa Bertilsson Till kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Överenskommelse med Trafikverket gällande förutsättningar inför 
projektering av resecentrum 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen mellan kommunen och 
Trafikverket gällande förutsättningar inför projektering av Stenungsunds nya Resecentrum.  

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket och Stenungsunds kommun tar i en överenskommelse gemensam ställning till  
läge för den markyta som Trafikverkets behöver vid framtida utbyggnation av mötesspår. Det 
innebär att ny plattform längs det befintliga spåret kommer att byggas inom dessa linjer.  
 
Beskrivning av ärendet 
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum. Parallellt med detta arbetar 
Trafikverket för att kunna utföra sina byggnationer inom samma område.  

Stenungsunds nya resecentrum är i ett första steg tänkt som en station med ett järnvägsspår, 
med möjlighet att i framtiden kunna byggas ut med ett mötesspår.  
 
Trafikverket har tagit fram en fördjupad utredning vars syfte varit att få fram en spårlayout för 
den planerade stationen samt förslag på plattformsplacering och framtida expansion för en 
mötesspårig station.  
 
Utredningen har lett fram till en ”blå linje” som utgör en gräns för Trafikverkets framtida 
markbehov vid utbyggnation av mötesspår. För ett järnvägsspår kommer tågplattform enbart 
behövas för en viss del av utrymmet. Återstående yta ska innan mötesspåret är utbyggt ägas 
av kommunen. Genom en överenskommelse tar Trafikverket och kommunen gemensam 
ställning till läge för den blå linjen och att ny plattform kommer att byggas väster om det med 
hänsyn till dessa begränsningslinjer. 
 
Bussperrongen är tänkt att placeras utanför den blå linjen, för att den inte ska behöva flyttas 
när ett mötesspår byggs. För att få en bra koppling mellan bussperrongen och tågplattformen 
kommer dessa kopplas samman som en hel plattform. Detta medför att det blir en bredare 
plattform som delvis kommer att behöv rivas när ett mötesspår anläggs. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/91
2020-04-29

I kommunens gällande översiktsplan ÖP06 (antagen av kommunfullmäktige 2009), kan 
följande läsas om centrum, på sidan 98: ”Vid planläggning av nya anläggningar i centrum ska 
hänsyn tas till ett framtida dubbelspår och till att nytt resecentrum ska kunna byggas ut.” 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Att planera för kommande mötesspår redan nu innebär att mer mark behöver köpas in och att 
en bredare plattform behöver byggas.  
 
Anpassar vi inte för framtida mötesspår redan nu kommer kommunen att behöva tillgodose 
markbehovet senare vilket medför att ny detaljplan behöver upprättas och att bussplanen, 
Göteborgsvägen, gång och cykelvägar, grönytor och resecentrumbyggnaden kommer att 
behöva flyttas åter en gång. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Överenskommelse gällande förutsättningar inför projektering av Stenungsunds nya 
Resecentrum.  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se
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Överenskommelse gällande förutsättningar inför 
projektering av Stenungsunds nya resecentrum   

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed överenskommelse enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Stenungsunds kommun, org.nr. 212000-1298, Strandvägen 15, 444 31 Stenungsund, nedan 
Kommunen.  

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 

GC – Gång och cykel 

Resecentrum – Blivande nytt resecentrum i Stenungsund med ett nytt stationsläge. 
Resecentrumet inkluderar vänthall och bussterminal. I anslutning till resecentrumet byggs 
stationsanläggning, se förklaring nedan.  

Stationsanläggning – Den anläggning som Trafikverket enligt Stationshandboken ska ha 
ansvar för. Inkluderar GC-passage, sidoplattform, signalsystem, informationssystem och 
spåranläggning i anslutning till nytt Resecentrum.  

Fördjupad utredning – Fördjupad funktionsutredning – Stenungsund, nytt stationsläge- 
Plattformsplacering inkl. spårlinje inför nytt mötesspår, bandel 625, Västra Götalands län, TRV 
2019/139734, dokumentdatum 2020-03-31 

Blå linje – utgör bedömd gräns för Trafikverkets framtida ytbehov vid utbyggnad till 
mötesspår. 

§3 Syfte, bakgrund och överenskommelse 

Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att Trafikverket och Kommunen kommer överens om att 

en plattform väster om det befintliga spåret kommer att byggas inom de Blå linjerna. I samband 
med att stationsanläggningen byggs kan justeringar av befintligt spår bli nödvändigt. 
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Bakgrund 

Kommunen har för avsikt att bygga ett nytt resecentrum med stationsanläggning i centrala 

Stenungsund. Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 att det nya resecentrumet skulle 

placeras söder om det nuvarande, i nära anslutning till Stenungsunds centrum. I Kommunens 

”Planprogram för Stenungsunds centrum” utgör det nya resecentrumet en del av 

centrumutvecklingen. 

Enligt ”Avsiktsförklaring – samverkan i projekt Stenungsunds resecentrum med tillhörande ny 

stationsanläggning”, TRV 2019/38057, arbetar kommunen nu med att ta fram ett förslag till ny 

detaljplan, bland annat innefattande nytt Resecentrum med tillhörande stationsanläggning. 

Resecentrumet kommer att ägas och förvaltas av Västfastigheter och Kommunen. Trafikverket 

kommer att äga och förvalta Stationsanläggningen. Inom projektet åtar sig Trafikverket att 

projektera, bygga och förvalta Stationsanläggningen. Kommunen bekostar  

Stationsanläggningen.  

Under hösten 2019 och vintern 2020 har Trafikverket genomfört en Fördjupad utredning inför 

projektering och framtagande av järnvägsplan, i syfte att ta fram en så kallad Blå linje.  

Utredningen har också haft i syfte att ta fram en spårlayout för den planerade stationen samt 

förslag på plattformsplacering och framtida expansion med mötesspårsstation.  

 

 
Figur 1, illustrerar de två Blå linjer som tagits fram i den fördjupade utredningen. Streckad lila yta 
avser den nya sidoplattformen, notera att denna bild endast visar ungefärligt läge på var den nya 
sidoplattformen kan komma att placeras. 
 

Ytan för en framtida sidoplattform i samband med byggnationen av mötesspår ägs inte av 

Trafikverket innan järnvägsplan avseende mötesspår med tillhörande åtgärder fastställs. Den 

ytan kan om behov finns och med hänsyn till spårnära arbeten m.m. nyttjas av Kommunen fram 

till dess att genomförande av sidoplattform påbörjas. Samråd ska ske med Trafikverket. Viktigt 

att notera är att det som byggs där kan komma att behöva flyttas/rivas vid kommande 

sidoplattform. 
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Figur 2, kommande mötesspår med dess behov av sidoplattformar samt inritade Blå linjer. Grön 
markering är för eventuellt kommande mötesspår samt där tillhörande sidoplattformar.  (den Rosa 
markeringen är för sidoplattform intill bef spår) 
 
De Blå linjerna redovisar ungefärligt kommande markbehov när beslut för genomförande av 
mötesspår i denna form aktualiseras. 
 
Att notera är att: 
I järnvägsplan för sidoplattform intill befintligt spår (alt 1A enligt Fördjupad utredning) behövs 
troligtvis inte hela det utpekade markbehovet fram till Blå linjer. 
 
Trafikverket kommer i framtagandet av järnvägsplan sträva efter att ta fram det alternativ som 
medför minsta möjliga markbehov för de åtgärder i statlig anläggning som ska genomföras. (en 
sidoplattform intill befintligt spår, en GC-tunnel, utrustning på sidoplattform respektive 
plattformstak samt erforderliga bullerskydd enligt regler och riktlinjer). 
 
Överenskommelse 
Genom denna överenskommelse tar Trafikverket och Kommunen gemensam ställning till läge 
för de Blå linjerna och att ny plattform väster om det befintliga spåret kommer att byggas inom 
dessa linjer. En mer preciserad placering av plattformen kommer att projekteras i nästa skede. I 
projekteringen tas förslag fram avseende riktlinjer, standard, klass och parametrar som ska 
gälla för plattformen och dess placering längs spåret.  
 
Riktlinjer och mått för placering av spår och plattform i den framtagna Fördjupade utredningen 
gäller tillsvidare och fastställs i kommande projektering och framtagande av järnvägsplan.  
 
 
Tidigare utredningar och studier: 
Funktionsutredning – Stenungsund, nytt stationsläge, TRV 2018/11103, dokumentdatum 2018-
03-23 
 
Fördjupad utredning – Fördjupad funktionsutredning – Stenungsund, nytt stationsläge- 
Plattformsplacering inkl. spårlinje inför nytt mötesspår, bandel 625, Västra Götalands län, TRV 
2019/139734, dokumentdatum 2020-03-31. 
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§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har tidigare träffat följande avseende projekt Stenungsunds nya Resecentrum med 
tillhörande ny Stationsanläggning:  
 
Medfinansieringsavtal – Funktionsutredning nytt Resecentrum Stenungsund, TRV 
2017/62200, tecknat 2017-06-21 
 
Avsiktsförklaring – Samverkan i Projekt Stenungsunds resecentrum med tillhörande ny 
stationsanläggning, TRV 2019/38057, tecknad 2019-04-02 
 
Medfinansieringsavtal – avseende AKJ, Stenungsunds Resecentrum, Stenungsunds kommun, 
TRV 2017/62200, tecknat 2019-05-06 
 
Samverkansavtal – avseende bevakning av planering och projektering Stenungsunds 
resecentrum, Stenungsunds kommun, TRV 2017/62200, tecknat 2019-05-21 

§5 Giltighet 

Överenskommelsen är giltig från och med att den undertecknats av båda parter. 

§6 Övrigt 

Ändringar i eller tillägg till denna överenskommelse gäller endast om de är skriftliga och 
undertecknade av båda parter. 

§7 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av denna överenskommelse ska avgöras av allmän 
domstol enligt svensk lag. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Denna överenskommelse är upprättad i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 

Catarina Sundberg Bo Pettersson,  
Trafikverket region Väst kommunstyrelsens ordförande 

 Stenungsunds kommun 
 _________________________ 
 Ort och datum   
 _________________________ 

 Erica Bjärsved 

 ekonomichef 
 Stenungsunds kommun 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 54 Dnr: KS 2018/91 
 
Tillägg av objekt relaterat till projektet resecentrum 
 
Beslut 
Allmänna utskottet lämnar ärendet utan ställningstagande men rekommenderar att vid ett 
eventuellt godkännande kräva medfinansieringsavtal som en förutsättning.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett mål i projektet nytt resecentrum är att få en bytespunkt med god tillgänglighet.  
 
Förvaltningen föreslår att även utförande av nedanstående objekt bör ingå i projektet för att 
bättre kunna uppnå angivna mål: 
1. Anlägga ny gång och cykelväg utmed Göteborgsvägen från Strandvägen till Kyrkvägen. 
2. Anlägga ny bilparkering på ytan för nuvarande resecentrum. 
3. Anlägga ny bilparkering vid Södra vägen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet lämnar ärendet utan ställningstagande men att 
vid ett eventuellt godkännande kräva medfinansieringsavtal som en förutsättning.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/91
2020-04-01

 
Lisa Bertilsson Till kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Tillägg av objekt relaterat till projektet Resecentrum 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att projekt resecentrum kompletteras med följande objekt:  
 

 Ny gång och cykelväg utmed Göteborgsvägen från Strandvägen till Kyrkvägen. 
 Ny bilparkering på ytan för nuvarande resecentrum. 
 Ny bilparkering vid Södra vägen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett mål i projektet nytt resecentrum är att få en bytespunkt med god tillgänglighet.  
 
Förvaltningen föreslår att även utförande av nedanstående objekt bör ingå i projektet för att 
bättre kunna uppnå angivna mål: 
1. Anlägga ny gång och cykelväg utmed Göteborgsvägen från Strandvägen till Kyrkvägen. 
2. Anlägga ny bilparkering på ytan för nuvarande resecentrum. 
3. Anlägga ny bilparkering vid Södra vägen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Beskrivning av objekten: 
 

1. Ny gång- och cykelväg 
I projektet Resecentrum ska en ny gång och cykelväg anläggas utmed den nya 
Göteborgsvägen som i norr kommer att sluta i höjd med Strandvägen. Mellan den nya 
gång och cykelvägen och den befintliga, norr om kyrkvägen, finns idag ingen 
cykelväg. Objekt 1, är att anlägga en ny gång och cykelväg mellan Kyrkvägen och 
Strandvägen för att få ett sammanhängande cykelnät till centrum och det nya 
resecentrumet.  
 
Gång och cykelvägen kan anläggas på kommunal mark men kräver förskjutning av 
Göteborgsvägen och grönytan med alléträd, öster ut in på befintlig bussplan. Denna 
förskjutning kräver ändring i gällande detaljplan.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/91
2020-04-01

Nedläggning av nuvarande Resecentrum medför troligen att två nya busshållplatser 
kommer att behöva anläggas utmed samma sträcka som objekt 1, vilket ingår i 
projektet att utföra, arbetena skulle kunna samordnas. Eventuellt behövs ny detaljplan 
även för busshållplatserna. 

 
2. Ny bilparkering på ytan för nuvarande resecentrum 

Den nuvarande bussplanen är i dag planlagd som trafikområde- bussterminal, för att 
anlägga parkeringsplatser behöver ändamålet ändras i detaljplan. Ytan som delvis är 
asfalterad kommer att behöva iordningställas för parkering, ca 120 platser beräknas få 
plats. Parkering är ett bra ändamål för platsen ur risksynpunkt från järnvägen. Den 
befintliga gångvägen från området är en bra koppling till det nya resecentrumet. Ytan 
ägs av kommun.  

 
3. Ny bilparkering vid Södra vägen 

På östra sidan om Södra vägen finns idag en yta som enligt gällande detaljplan ska 
användas som parkering, parkeringarna är inte utbyggda. Ytan ägs inte av kommunen 
utan skulle i så fall behöva köpas in, ca 40 parkeringsplatser beräknas få plats. Citycon 
äger den i norr angränsande marken, även den planlagd för parkering. Parkeringsytan 
kommer att i söder angränsa mot det nya resecentrumet.  

 

             
            Karta över objektens läge. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/91
2020-04-01

Nyligen beslutad mobilitetsstrategi styr mot ökat resande med cykel och kollektivtrafik. De 
föreslagna objekten förbättrar möjligheten till detta.  
 
Kommunens cykelplanen anger utbyggnation av gång- och cykelvägen, objekt 1, som en av 
de cykelvägar som i första hand ska prioriteras. 
 
I Cykelplanen står, sid 15: 
”De typer av objekt som i första hand prioriteras är:  
-Åtgärder som syftar till att färdigställa ett sammanhängande huvudvägnät, med början inom 
de västra delarna av kommunen.  
-Åtgärder som syftar till att skapa säkra cykelvägar till kommunens skolor  
-Åtgärder som syftar till att öka användandet av cykel för att nå kollektivtrafikknutpunkterna i 
kommunen. ” 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Objekten ryms inte inom befintlig budget. Utökad investeringsbudget krävs därmed. 
 
Ny gång- och cykelväg beräknas kosta 4,3 miljoner. Medfinansiering avses sökas i regional 
plan. 
 
Ny bilparkering vid nuvarande resecentrum beräknas kosta 5 miljoner. Medfinansiering kan 
sökas i Västsvenska paketet.  
 
Ny bilparkering vid Södra vägen beräknas kosta 8,6 miljoner. Medfinansiering kan sökas i 
Västsvenska paketet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
En sammanhållande gång- och cykelväg skapar en trygg och säker trafiksituation för barn och 
ungdomar att ta sig till och från centrum och det nya resecentrumet. Utefter sträckan ligger 
även en av kommunens skolor.   
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Det saknas verksamhetsmässiga konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/91
2020-04-01

Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/531
2020-06-02

 
Helena Cessford Till Kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Igångsättning av om - och tillbyggnation av Stora Högaskolan 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om igångsättning av om- och tillbyggnation av Stora Högaskolan 
med en projektbudget om 100 000 tkr, varav 5 000 tkr redan ianspråktagits enligt tidigare 
beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2020 års investeringsbudget beslutat om till- och ombyggnation av 
Stora Högaskolan. 
 
Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett. 
 
Bedömningen är att projektbudgeten behöver ökas med 8 700 tkr till 100 000 tkr vilket 
arbetas in i investerings- och driftsbudget för 2021 som beslutas i september 2020. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2020 års investeringsbudget beslutat om till- och ombyggnation av 
Stora Högaskolan vilken planeras att stå färdig till höstterminen 2022.  

Beläggningen på Stora Högaskolan har under ett flertal år ökat och skolan har brist på lokaler 
och hyr därför in ett flertal moduler för att hantera situationen. För att hitta en permanent 
lösning har förvaltningen utrett och arbetat fram ett förslag där mellanstadiet flyttas ihop med 
nuvarande F-3 och lokalerna byggs om och till. Befintliga lokaler för mellanstadiet tas över av 
högstadiet.  

Förslag och kalkyl som redovisades för kommunstyrelsen i oktober 2019 i samband med 
beslut om fortsatt projektering och upphandling översteg väsentligen beslutad budget för 
2020. Efter genomförd upphandling beräknas utfallet bli lägre än i denna kalkyl men högre 
jämfört med beslutad budget för 2020. 

Bedömningen är att projektbudgeten behöver ökas med 8 700 tkr till 100 000 tkr vilket 
arbetas in i budgeten för 2021 som beslutas i september 2020. 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/531
2020-06-02

 
Ekonomiska konsekvenser 
Total budget för projektet beslutad i 2020 års budget var 91 300 tkr exklusive inventarier. 
Upprättad kalkyl för projektet är 100 000 tkr vilket beräknas överstiga 2020 års budget med   
8 700 tkr. Driftskonsekvenserna arbetas in i driftsbudgeten 2021. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-02 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 

maria.härström@stenungsund.se 

thomas.dahl@stenungsundshem.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 51 Dnr: KS 2019/417 
 
Ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21. 

Jäv 
Jan Rudén (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Protokollsanteckning 
Wouter Fortgens (M) och Johan Jönsson (M): Att bevilja positivt planbesked och att vid 
ärenden kring planbesked avstå att övertolka syften med byggnationer då detta behandlas i 
detaljplan och bygglov. Således anser vi att planbesked vara mer övergripande för att såväl 
effektivisera processen som underlätta och effektivisera beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att utöka byggrätten på fastigheten Västra Torp 1:21 genom att minska den 
yta som inte får bebyggas (så kallad prickmark). Fastigheten är idag bebyggd med ett äldre 
fritidshus. Tomten är belägen emellan de två skolorna i Stora Höga och gränsar i norr mot en 
GC-väg, angöring sker i söder och gatan i öster är avstängd för genomfart och används som 
parkering för mopeder. Det bedöms möjligt att bygga ett normalstort friliggande bostadshus 
inom nuvarande regler. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Ansökan om planbesked 2019-04-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M) föreslår att ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21 beviljas. 
 
Johan Jönsson (M) tillstyrker Wouter Fortgens (M) förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Wouter 
Fortgens (M) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att allmänna 
utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 106 Dnr: KS 2019/417 
 
Ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till allmänna utskottet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att utöka byggrätten på fastigheten Västra Torp 1:21 genom att minska den 
yta som inte får bebyggas (så kallad prickmark). Fastigheten är idag bebyggd med ett äldre 
fritidshus. Tomten är belägen emellan de två skolorna i Stora Höga och gränsar i norr mot en 
GC-väg, angöring sker i söder och gatan i öster är avstängd för genomfart och används som 
parkering för mopeder. Det bedöms möjligt att bygga ett normalstort friliggande bostadshus 
inom nuvarande regler. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Ansökan om planbesked 2019-04-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet remitteras till allmänna utskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 32 Dnr: KS 2019/417 
 
Ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att bordlägga ärendet 

Jäv 
Jan Rudén (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att utöka byggrätten på fastigheten Västra Torp 1:21 genom att minska den 
yta som inte får bebyggas (så kallad prickmark). Fastigheten är idag bebyggd med ett äldre 
fritidshus. Tomten är belägen emellan de två skolorna i Stora Höga och gränsar i norr mot en 
GC-väg, angöring sker i söder och gatan i öster är avstängd för genomfart och används som 
parkering för mopeder. Det bedöms möjligt att bygga ett normalstort friliggande bostadshus 
inom nuvarande regler. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Ansökan om planbesked 2019-04-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet bordlägger ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag 
och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/417
2020-03-02

 
Anders Hulterström Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att utöka byggrätten på fastigheten Västra Torp 1:21 genom att minska den 
yta som inte får bebyggas (så kallad prickmark). Fastigheten är idag bebyggd med ett äldre 
fritidshus. Tomten är belägen emellan de två skolorna i Stora Höga och gränsar i norr mot en 
GC-väg, angöring sker i söder och gatan i öster är avstängd för genomfart och används som 
parkering för mopeder. Det bedöms möjligt att bygga ett normalstort friliggande bostadshus 
inom nuvarande regler. 
 
Beskrivning av ärendet 
Gällande detaljplan S68 är från 1984. Inom planområdet fanns vid tiden tre fastigheter 
bebyggda med fritidshus och lika många permanentbostäder. I övrigt har all nuvarande 
bebyggelse; såväl skola som bostäder tillkommit som en följd av planen.  
 
Huvuddelen av marken användes då som åker- eller betesmark, med uppstickande beväxta 
bergknallar och växtridåer som skyddar för vind och ger ett gynnsamt mikroklimat. En 
gestaltningsidé som har tillämpats i planarbetet är att inte bebygga bergknallarna eller bryta 
växtridåerna mer än nödvändigt. Den tillkommande bebyggelsen har placerats in emellan de 
befintliga landskapselementen.  
 
Det har bland annat medfört restriktioner på den yta som får bebyggas på de tre fritidshusens 
tomter. För att bibehålla karaktären av berg i dagen och samlad växtlighet har en del av 
tomterna markerats som mark som ej får bebyggas (se plankarta i ansökan och utsnitt ovan). 
Denna gestaltningsprincip är giltig även idag och bidrar i hög grad till att skapa områdets 
karaktär. 
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Tomtens totala yta är 1 523 m2. Den enligt gällande plan byggbara ytan uppskattas vid en 
ungefärlig mätning på ritning till 400 m2. Det bedöms möjligt att bygga ett normalstort 
friliggande bostadshus inom nuvarande regler. Förslaget är därför att ansökan om planbesked 
avslås. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Ansökan bekostas av den 
sökande. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Ärendet har inga verksamhetsmässiga konsekvenser. 
 
Juridiska bedömningar 
Ärendet har inga juridiska konsekvenser. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Ansökan om planbesked 2019-04-17 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger  
Sektorchef  Verksamhetschef Exploatering 
 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 52 Dnr: KS 2020/325 
 
Planbesked för Järnklätt 1:6 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för att möjliggöra uppförandet 
av bostäder i form av enbostadshus i grupp, generationsboende och hus för äldre eller 
personer med funktionsnedsättning på fastigheten Järnklätt 1:6. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för bostäder i form av enbostadshus i grupp, generationsboende 
och hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning på fastigheten Järnklätt 1:6. 
 
I översiktsplanen 06 är området inte utpekat som utbyggnadsområde för bostäder. 
Utgångspunkten är att pågående markanvändning i området ska bibehållas. I närområdet finns 
gällande detaljplaner som tillåter sorteringsanläggning och småindustri. Det pågår prövning 
av ytterligare en detaljplan som föreslås tillåta småindustri och verksamheter inom Munkeröd 
1:12 med flera fastigheter. Det finns risk för att befintlig och planerad utökade verksamheter 
och småindustrier på båda sidor av Ucklumsvägen kan utgöra en störning för en ny samlad 
bebyggelse av bostäder så nära inpå. 
 
I kommunens bostadsförsörjning program är premissen att god tillgång till kollektivtrafik och 
kommunal service ska prägla planering av mark för bostäder. Området där fastigheten 
Järnklatt 1:6 är lokaliserat saknar idag god kollektivtrafik. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Inkommen komplettering från sökande 2020-04-16 
Ansökan om planbesked 2020-03-31 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian León Lundberg (ST) föreslår att ansökan om planbesked för Järnklätt 1:6 beviljas. 
 
Wouter Fortgens (M), Johan Jönsson (M) och Bo Pettersson (S) tillstyrker Christian León 
Lundbergs (ST) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Christian León 
Lundbergs (ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Lg.ljungbacken@gmail.com 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
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Fabiana Tomé Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Planbesked för Järnklätt 1:6 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked för att möjliggöra uppförandet av 
bostäder i form av enbostadshus i grupp, generationsboende och hus för äldre eller personer 
med funktionsnedsättning på fastigheten Järnklätt 1:6  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för bostäder i form av enbostadshus i grupp, generationsboende 
och hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning på fastigheten Järnklätt 1:6. 
 
I översiktsplanen 06 är området inte utpekat som utbyggnadsområde för bostäder. 
Utgångspunkten är att pågående markanvändning i området ska bibehållas. I närområdet finns 
gällande detaljplaner som tillåter sorteringsanläggning och småindustri. Det pågår prövning 
av ytterligare en detaljplan som föreslås tillåta småindustri och verksamheter inom Munkeröd 
1:12 med flera fastigheter. Det finns risk för att befintlig och planerad utökade verksamheter 
och småindustrier på båda sidor av Ucklumsvägen kan utgöra en störning för en ny samlad 
bebyggelse av bostäder så nära inpå. 
 
I kommunens bostadsförsörjning program är premissen att god tillgång till kollektivtrafik och 
kommunal service ska prägla planering av mark för bostäder. Området där fastigheten 
Järnklatt 1:6 är lokaliserat saknar idag god kollektivtrafik. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Platsen är belägen norr om Ucklumsvägen (Lv 649) och öster om E6. Marken består 
huvudsakligen av en bergstopp som varierar i höjd mellan 48 och 91 meter över havet.  
Området bedöms som olämplig för den målgruppen äldre eller personer med 
funktionsnedsättning som ansökan baserat sig på med tanke att det saknas tillgång till god 
kollektivtrafik. 
 
Området är en del av Järnklätt – Daffinseröd området vilket enligt ÖP 06 ska bibehålla sin 
pågående markanvändning. Enligt översiktsplanen ska bostadsutvecklingen främst ske 
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koncentrerat till befintliga tätorter där det finns god tillgång till samhällsservice så som god 
tillgång till kollektivtrafik.  
 
 

 
  
Närliggande detaljplaner är: nummer 318 ”små industrier och kontor” som ligger väster om 
planområdet, detaljplanen nummer 217 ”Kärr sorteringsanläggning” som ligger framför 
området samt detaljplanen nummer 266 ”små industrier”. I närområdet pågår prövning av en 
ny detaljplan för små industrier och verksamheter på fastighet Munkeröd 1:12 med flera. 
Det finns risk för att befintlig och planerad utökade verksamheter och småindustrier på båda 
sidor av Ucklumsvägen kan utgöra en störning för en ny samlad bebyggelse av bostäder så 
nära inpå. 
 
I ansökan har tillagts en akustikutredning som visar ljudnivåer under riktvärdet gällande 
trafikbuller däremot saknas det i utredningen redovisningen av verksamhetsbuller som kan 
vara otillfredsställande med hänsyn till nutida och de framtida planerade aktiviteter i de 
närliggande områden. 
 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram har också som utgångspunkt att god tillgång till 
kollektiv trafik och kommunal service ska prägla planering av mark för bostäder. Enligt 
programmet finns det en grundtanke i Göteborgs Regionens strukturbild att bostäder byggs 
nära stationer eller orter som är knutna till stationer med god kollektiv trafik. 
 
Området där fastigheten Järnklätt 1:6 är lokaliserad saknar idag god tillgång till både god 
kollektivtrafik och kommunal service. 
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Övriga frågeställningar som skulle behöva ytterligare utredning är: två fornlämningar som 
finns i fastigheten (Norum 82:1 och Norum 81:1) och närheten till kraftledning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Ansökan bekostas av den 
sökande. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Ärendet har inga verksamhetsmässiga konsekvenser. 
 
Juridiska bedömningar 
Ärendet har inga juridiska konsekvenser. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Inkommen komplettering från sökande 2020-04-16 
Ansökan om planbesked 2020-03-31 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Lg.ljungbacken@gmail.com 
Fabiana.tome@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 46 Dnr: KS 2020/374 
 
Rivning av ateljé på fastigheten Nösnäs 1:7 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att riva ateljén på fastigheten Nösnäs 1:7. Finansiering sker inom 
ram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ateljén på Nösnäs 1:7 ägs av Stenungsunds kommun och ligger utanför detaljplanerat 
område.  
 
Byggnaden är i behov av omfattande underhåll, saknar vatten och avlopp samt lämplig infart 
och parkering. Det finns inga planer att förse platsen med kommunalt vatten och avlopp. Att 
anlägga ny infart och parkering kräver tillstånd och är kostsamt. 
 
Befintligt bygglov tillåter endast ateljéverksamhet.  Vid en ändring av verksamhet kommer 
sannolikt krav om tillgänglighet, parkering, energieffektivitet, vatten och avlopp att krävas. 
Tillgängligheten är besvärlig med de markförhållanden som föreligger.  
 
Ingen kommunal verksamhet har behov av lokalerna varför förvaltningen avråder från att 
belasta underhållsbudgeten med upprustning av ateljén. Förvaltningens bedömning är också 
att en flytt av bygganden från nuvarande placering inte kan motiveras utifrån ekonomisk 
synpunkt, då ingen verksamhet har behov av lokalen.  
 
Det finns inget allmännyttigt ändamål med att hyra ut huset. Den långsiktiga planen med 
byggnaden bör begrundas. Om kommunen i framtiden vill ta byggnaden i anspråk eller riva 
den kommer en hyresgäst troligen att behöva lösas ut. Även om underhållsansvaret avtalas 
bort kvarstår viss osäkerhet avseende eventuella framtida kostnader som inte kan förutses. 
 
Förvaltningen föreslår att byggnaden rivs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian León Lundberg (ST) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att lägga ut en förfrågan 
om att sälja byggnaden alternativt skänka bort den i utbyte mot bortförsel. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och 
Christian León Lundbergs (ST) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
konstaterar att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Rivning av ateljé på fastigheten Nösnäs 1:7  

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att riva ateljén på fastigheten Nösnäs 1:7. Finansiering sker inom 
ram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ateljén på Nösnäs 1:7 ägs av Stenungsunds kommun och ligger utanför detaljplanerat 
område.  
 
Byggnaden är i behov av omfattande underhåll, saknar vatten och avlopp samt lämplig infart 
och parkering. Det finns inga planer att förse platsen med kommunalt vatten och avlopp. Att 
anlägga ny infart och parkering kräver tillstånd och är kostsamt. 
 
Befintligt bygglov tillåter endast ateljéverksamhet.  Vid en ändring av verksamhet kommer 
sannolikt krav om tillgänglighet, parkering, energieffektivitet, vatten och avlopp att krävas. 
Tillgängligheten är besvärlig med de markförhållanden som föreligger.  
 
Ingen kommunal verksamhet har behov av lokalerna varför förvaltningen avråder från att 
belasta underhållsbudgeten med upprustning av ateljén. Förvaltningens bedömning är också 
att en flytt av bygganden från nuvarande placering inte kan motiveras utifrån ekonomisk 
synpunkt, då ingen verksamhet har behov av lokalen.  
 
Det finns inget allmännyttigt ändamål med att hyra ut huset. Den långsiktiga planen med 
byggnaden bör begrundas. Om kommunen i framtiden vill ta byggnaden i anspråk eller riva 
den kommer en hyresgäst troligen att behöva lösas ut. Även om underhållsansvaret avtalas 
bort kvarstår viss osäkerhet avseende eventuella framtida kostnader som inte kan förutses. 
 
Förvaltningen föreslår att byggnaden rivs. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ateljén på Nösnäs 1:7 ägs av Stenungsunds kommun och ligger utanför detaljplanerat 
område. Byggnaden står tom och är i behov av omfattande underhåll. 
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Bakgrund 
Ateljén byggdes ursprungligen till Stockholmsutställningen 1930 men flyttades sedan till 
Hallerna i Stenungsund för att användas som ateljé.  
 
2007 sålde kommunen byggnaden på fastigheten för att senare återköpa den enligt beslut i 
Kommunstyrelsen 2017, då det uppdagades att byggnaden bara gick att sälja om den flyttades 
fysiskt från fastigheten, vilket inte var aktuellt. 
 
Nuläge och analys 
Byggnaden är i dåligt skick och saknar tillgänglighetsanpassning. Den ligger på en 
bergsklippa med ingång via en lång brant trappa. Det saknas vatten, avlopp och toalett. 
Tidigare altan och mulltoa är borttagna. 
 
Marken runt byggnaden är inte avstyckad. Då det saknas detaljplan för området är det inte 
aktuellt att stycka av eller ansluta vatten och avlopp till byggnaden. 
 
Idag finns bygglov för byggnaden för att bedriva ateljé. 
  
Enligt detaljplanen är trappa och nuvarande parkering placerad på allmän plats-huvudgata. 
Det krävs polistillstånd för att nyttja området som parkering. Kommunens trafikingenjör 
avråder dock från utfart då sikten är dålig. 
 
Ateljén är i behov av omfattande underhåll och saknar lämplig infart och parkering. Att 
anlägga ny infart och parkering kräver tillstånd och är kostsamt. Det finns inga planer att förse 
platsen med kommunalt vatten och avlopp. 
 
Ingen kommunal verksamhet har behov av lokalerna varför förvaltning avråder från att 
belasta underhållsbudgeten med upprustning av ateljén.  
 
Enligt befintligt bygglov får endast ateljéverksamhet bedrivas. Vid en ändring av verksamhet 
kommer sannolikt krav om tillgänglighet, parkering, energieffektivitet, vatten och avlopp att 
krävas. Tillgängligheten är besvärlig med de markförhållanden som föreligger. Förvaltningens 
bedömning är också att en flytt av bygganden från nuvarande placering inte kan motiveras 
utifrån ekonomisk synpunkt, då ingen verksamhet har behov av lokalen.  
 
Det finns inget allmännyttigt ändamål med att hyra ut huset. Vid en uthyrning behöver 
underhållsansvaret av byggnaden i så fall överlåtas på hyresgästen. Med tanke på den 
investering som krävs kommer hyreskontraktet troligen att behöva löpa på en längre tid och 
utan bortskrivning av besittningsrätten. Den långsiktiga planen med byggnaden bör 
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begrundas. Om kommunen i framtiden vill ta byggnaden eller fastigheten i anspråk eller riva 
den kommer hyresgästen i så fall att behöva lösas ut. I ett eventuellt avtal bör man också 
reglera vilket underhåll som skall ske och med vilket intervall. För att säkerställa att det görs 
behöver kontroller göras. Osäkerhet finns avseende eventuella framtida kostnader som inte 
kan förutses. 
  
Skulle beslut tas om uthyrning måste urvalskriterier av hyresgäst också fastställas.  
 
De alternativ som finns är: 

 Riv huset 
 Behåll och renovera huset. 
 Sälj huset till köpare som flyttar det. 
 Hyr ut huset till extern hyresgäst. 

 
Förvaltningen föreslår att byggnaden rivs. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En rivning av Nösnäs 1:7 är utifrån ett ekonomiskt perspektiv fördelaktigt. Statusen på 
byggnaden är dålig och byggnaden kan inte användas av förvaltningen.  
 
Att hyra ut huset är förknippat med eventuella framtida oförutsedda kostnader. Även om huset 
hyrs ut kommer viss personell resurs för tillsyn att behövas. 
 
Rivningskostnaden uppskattas till 120 tkr och tas inom fastighets driftsbudget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför ärendet i sig inga konsekvenser för 
barn.  
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
En rivning av ateljén på Nösnäs 1:7 bedöms inte få några verksamhetsmässiga konsekvenser 
då ingen verksamhet ser någon användning av huset. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
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Sektorchef Ekonomichef  
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Uppdrag att undersöka möjligheten till och konsekvenserna av en 
avveckling av SBRF  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att förklara uppdraget som slutfört 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 mars 2020 § 93 att ge förvaltningen i uppdrag att 
skyndsamt undersöka möjligheten till och konsekvenserna av en avveckling av Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) samt att undersöka hur räddningstjänsten i 
Stenungsunds kommun kan organiseras. 
 
Stenungsunds kommun har som medlem i SBRF möjlighet att lämna förbundet. Enligt 
förbundsordningen är uppsägningstiden för utträde tre år. Av lag om skydd mot olyckor 
(2003:778) följer att en kommun ska ha en räddningstjänst. Om Stenungsunds kommun 
lämnar SBRF måste kommunen därför forma en ny organisation för räddningstjänsten.  
Alternativen till den nuvarande driftsformen är att driva den i kommunal regi likt innan 2017 
eller att driva räddningstjänsten inom ett annat kommunalförbund alternativt en gemensam 
nämnd för flera kommuner. De två sista alternativen är dock beroende av andra kommuner 
eller kommunalförbund.  
 
Beskrivning av ärendet 
Med räddningstjänst avses i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor de räddningsinsatser 
som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor 
för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Kommunen är 
ansvarig för all räddningstjänst förutom speciella former av räddningstjänst som staten 
ansvarar för, exempelvis fjällräddningstjänst och räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Idag bedrivs räddningstjänst i Stenungsunds kommun inom kommunalförbundet 
SBRF (Södra Bohusläns räddningstjänstförbund), där medlemskommunerna förutom 
Stenungsund är Tjörns och Lilla Edets kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 mars 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt 
undersöka möjligheten till och konsekvenserna av en avveckling av SBRF samt att undersöka 
hur räddningstjänsten i Stenungsunds kommun kan organiseras. 
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Utträde 
Stenungsunds kommun har som medlem rätt till utträde ur SBRF och uppsägningstiden är 
enligt förbundsordningen tre år. Om förbundsordningen justeras kan ett tidigare utträde vara 
möjligt. Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas 
av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
 
Om kommunen lämnar SBRF måste en ny räddningstjänstorganisation etableras.  
Alternativen till den nuvarande driftsformen är att driva den i kommunal regi likt innan 2017 
eller att driva räddningstjänsten inom ett annat kommunalförbund alternativt en gemensam 
nämnd för flera kommuner. Det är också möjligt att ingå avtalssamverkan om räddningstjänst.  
 
Egen regi 
Innan 2017 bedrevs räddningstjänsten i egen regi och var organiserad inom sektor 
samhällsbyggnad. Sektorshemvist får utredas vidare vid ett eventuellt hemtagande. 
Geografiskt närliggande kommuner som idag bedriver räddningstjänst i egen regi är Orust och 
Öckerö kommun. Regionalt är detta en relativt ovanlig driftsform men den är helt 
dominerande i exempelvis region Norrbotten.  
 
Kommunalförbund 
Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, 
fristående från medlemmarna.  Organisatoriskt är ett kommunalförbund uppbyggt på i princip 
samma sätt som en kommun. Det finns kommunalförbund med eget fullmäktige och 
kommunalförbund med direktion. Varje medlem ska vara representerad i styrelsen.  
 
Ett kommunalförbund innebär att medlemmarna (kommunerna) överlämnar kommunal 
verksamhet till förbundet. I Västra Götaland är den vanligaste driftsformen för 
räddningstjänsten kommunalförbund och det finns få kommuner att bilda ett nytt 
kommunalförbund med. Därmed skulle det vara rimligt vid valet av kommunalförbund som 
driftsform, att ansöka om medlemskap i någon av de befintligt närliggande 
kommunalförbunden. Geografiskt närliggande kommunalförbund är: 
 

 Bohus Räddningstjänstförbund 
 Räddningstjänsten Storgöteborg 
 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
 Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 

 
Gemensam nämnd för flera kommuner 
Vid en gemensam nämnd för flera kommuner behöver ingen ny offentligrättslig juridisk 
person skapas utan den styrs av en värdkommun. Den gemensamma nämnden är då en del av 
värdkommunen och dess organisation. Räddningstjänsten Västra Skaraborg är den geografiskt 
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närmsta gemensamma nämnden. Verksamheten är där organiserad under en gemensam nämnd 
som juridiskt tillhör Lidköpings kommun. Nämnden består av ledamöter från de 
medlemskommuner som ingår i nämnden. För Stenungsunds kommun skulle aktuella 
kommuner kunna vara Orust, Tjörn och Lilla Edet som ligger i en geografisk närhet och som 
då inte skulle ingå i ett existerande kommunalförbund.  
 
Avtalssamverkan 
Det framgår av lagen om skydd mot olyckor (2003:778) att en kommun får träffa avtal med 
en annan kommun om att de uppgifter som kommun har rörande räddningstjänst helt eller 
delvis ska utföras av den andra kommunen. I kommunallagen (2017:725) framgår att så kallad 
avtalssamverkan inte hindras av lokaliseringsprincipen som stadgar att de uppgifter 
kommunen företar måste hanknytning till kommunens geografiska område eller dess 
medlemmar. Kommuner och landsting får vidare inom ramen för avtalssamverkan komma 
överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i det andra landstinget att 
besluta på kommunens eller landstingets vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. 
 
Denna lösning är ovanlig. Det förekommer dock att kommuner har kommit överens om att 
vissa avgränsade uppgifter inom räddningstjänsten ska utföras av någon utanför den egna 
kommunen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stenungsunds kommuns medlemsandel i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är 30,94%. 
Fördelningsmodellen baserades på, vid inträdet, respektive kommuns budget för 
räddningstjänsten 2016. Kostnaden vid ett utträde beror på flera faktorer, bland annat 
fördelningen av tillgångar och skulder men också på av när en delning av förbundet skulle 
ske. Med hänsyn till detta är en säkerställd utträdeskostnad inte möjlig att fastställa idag. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Den kommunala räddningstjänstens operativa och administrativa organisations effektivitet 
beror på flertalet faktorer. Exempel på faktorer är val av framtida driftsform och hantering av 
det industriavtal som finns mellan SBRF och industrierna som driver anläggningar inom 
Stenungsunds kommun. Förvaltningen kan utifrån detta inte fastställa de verksamhetsmässiga 
konsekvenserna av ett utträde då detta kräver en djupare utredning internt men som också är 
beroende av andra kommuner, kommunalförbund och parterna i nuvarande industriavtal.  
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Juridiska bedömningar 
 
Utträde 
Av kommunallagen (2017:725) framgår att varje medlem i ett kommunalförbund har en 
ovillkorlig rätt att utträda ur förbundet. Enligt 9 kap. 18 § kommunallagen (2017:725) är 
uppsägningstiden för utträdet tre år, om inte en kortare tid anges i förbundsordningen.   
 
Eftersom varje medlem har en ovillkorlig rätt att träda ur ett kommunalförbund måste 
förbundet likvideras om inte medlemmarna kan enas i en överenskommelse om 
förutsättningarna för utträdet. Förfarandet vid en medlems utträde samt förutsättningarna för 
förbundets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna 
tillgångar när förbundet upplöses ska regleras i förbundsordningen.  
 
I förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund regleras vad som ska gälla 
vid utträde, likvidation och upplösning av förbundet:  
 
§ 18 Utträde:  
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 
slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar.   
 
Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och 
skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas mellan 
förbundsmedlemmarna.   
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet.  
 
§ 19 Likvidation och upplösning: Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om 
förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden enligt 16 § är till ända, skall förbundet 
träda i likvidation.   
 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.   
 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall fördelningsgrunden enligt 13 § tillämpas.  
 
Beslut om uppsägning för utträde ur förbundet beslutas av kommunfullmäktige. Av 
förbundsordningen framgår att uppsägningstiden är tre år från slutet av den månad 
uppsägning görs. Det innebär att ett utträde ur förbundet kan ske först år 2023 om beslut tas 
under 2021. Vill förbundsmedlemmarna ha en kortare uppsägningstid måste 
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förbundsordningen ändras. Ändringar av förbundsordningen ska antas av förbundsdirektionen 
och fastställas genom likalydande beslut av respektive förbundsmedlems kommunfullmäktige.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-18 
Karta över kommunala driftsformer i Sverige gällande räddningstjänst – 2019 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 § 93 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Kommunens organisation 

för räddningstjänst 

  

Sveriges Kommuner och Landsting - 2019 

www.skl.se/trygghet 

I egen regi eller genom civilrättsligt avtal 

under nämnd i den egna kommunen 
 

Gemensam nämnd för flera kommuner 

 
Kommunalförbund 
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Kommuner med  

räddningstjänst i egen regi 

Räddningstjänsten organiseras under en kommunal 

nämnd i den egna kommunen och är en kommunal 

förvaltning eller drivs gemensamt tillsammans  

med andra kommuner via civilrättsligt avtal. 

Flera av kommunerna har samarbetsavtal med närliggande kommuner,  
bland annat för gemensam räddningschef, insatsledning och resursanvändning 

  

Kiruna Pajala 

Gällivare Jokkmokk 

Överkalix Övertorneå 

Arjeplog Boden 

Luleå Kalix 

Haparanda Arvidsjaur 

Älvsbyn Piteå 

Sorsele Storuman 

Vilhelmina Skellefteå 

Lycksele Dorotea 

Åsele Bjurholm 

Vännäs Nordmaling 

Örnsköldsvik Åre 

Ljusdal Rättvik 

Malung-Sälen Smedjebacken 

Torsby Hagfors 

Sunne Eda 

Arvika Årjäng 

Säffle Skinnskatteberg 

Sala Heby 

Norrtälje Eskilstuna 

Strängnäs Flen 

Gnesta Trosa 

Nyköping Oxelösund 

Finspång Ödeshög 

Motala Vadstena 

Mjölby Boxholm 

Kinda Ydre 

Tranås Aneby 

Dals-Ed Bengtsfors 

Åmål Strömstad 

Tanum Sotenäs 

Orust Herrljunga 

Öckerö Mullsjö 

Habo Jönköping 

Eksjö Vaggeryd 

Sävsjö Värnamo 

Västervik Vimmerby 

Hultsfred Oskarshamn 

Högsby Mönsterås 

Nybro Kalmar 

Gotland Hylte 

Halmstad Laholm 

Ljungby Markaryd 

Älmhult Båstad 

Höganäs Perstorp 

Hässleholm Osby 

Östra Göinge Kristianstad 

Bromölla Svalöv 

Landskrona Lomma 

Staffanstorp Svedala 

Vellinge Trelleborg 

Skurup Sveriges Kommuner och Landsting - 2019 

www.skl.se/trygghet 
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Räddningstjänst som organiseras  

under en gemensam nämnd  

för flera kommuner 

  

Sveriges Kommuner och Landsting - 2019 

www.skl.se/trygghet 

Malå Räddningstjänst 

Umeåregionens brandförsvar 

Norrhälsinge räddningstjänst 

Uppsala brandförsvar 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Gislaved-Gnosjö Räddningstjänst 

Räddningstjänsten Söderåsen 

Räddningstjänsten Skånemitt 
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Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten är organiserad  

i ett kommunalförbund 

 

Sveriges Kommuner och Landsting - 2019 

www.skl.se/trygghet 

Räddningstjänsten Jämtland 

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 

Medelpads Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten södra Hälsingland 

Brandkåren Norra Dalarna 

Gästrike Räddningstjänst 

Räddningstjänsten DalaMitt 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

Bergslagens Räddningstjänst 

Nerikes Brandkår 

Västra Mälardalens Räddningstjänst 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Brandkåren Attunda 

Storstockholms brandförsvar 

Södertörns brandförsvarsförbund 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Räddningstjänsten Östra Götaland 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Bohus Räddningstjänstförbund 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Väst 

Höglandets Räddningstjänstförbund 

Värends Räddningstjänst 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Ölands Räddningstjänst 

Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Räddningstjänsten Syd 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 45 Dnr: KS 2020/458 
 
Utredning av möjliga placeringar av eventuell framtida räddnings- 
och brandstation 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om att påbörja utredning av möjliga placeringar 
av en eventuell framtida räddnings- och brandstation till dess att utredningen om den framtida 
organisationen av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är klar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för SBRF (Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund) har inkommit med en 
framställan där de hemställer till Stenungsunds kommun att i samråd med förbundet reservera 
tomtmark för nybyggnation av brand- och räddningsstation. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-07 
Framställan från SBRF 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att avslå begäran om att påbörja utredning av möjliga placeringar 
av en eventuell framtida räddnings- och brandstation tills dess att utredningen om den 
framtida organisationen av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är klar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
daniel.jerling@stenungsund.se 
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Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Uppdrag att utreda möjliga placeringar av eventuell framtida 
räddnings- och brandstation 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjliga placeringar av en 
eventuell framtida räddnings- och brandstation, för att kunna reservera mark för kommande 
behov. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för SBRF (Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund) har inkommit med en 
framställan där de hemställer till Stenungsunds kommun att i samråd med förbundet reservera 
tomtmark för nybyggnation av brand- och räddningsstation. 
 
För att säkerställa att mark reserveras för framtida behov föreslår förvaltningen att enligt 
SBRF:s framställan få påbörja arbete med att identifiera markområden som lämpar sig för 
detaljplanering av brand- och räddningsstation. Passande områden presenteras därefter för 
beslut, om och när en eventuell planansökan skall lämnas in eller om området skall reserveras 
för framtida behov. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Bakgrund 
Direktionen för SBRF (Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund) har inkommit med en 
framställan där de hemställer till Stenungsunds kommun att i samråd med förbundet reservera 
tomtmark för nybyggnation av brand- och räddningsstation. 
 
Befintlig brandstation är från 1970-talet och byggd efter de förutsättningarna som gällde då. 
SBRF framhåller att samhällsutveckling och ändrade förutsättningar för verksamheten gett 
upphov till behov av ny station på annan plats, då dagens placering inte är optimal. Särskilt 
noterar de att då samhället växer i de södra delarna behöver räddningstjänstens insatstider dit 
kortas. Förbundet ser även en fördel med att kunna minska insatstiderna till nordöstra Tjörn. 
Närhet till riskindustri och flerfamiljsbostäder i centrum behöver också kunna tillgodoses. 
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SBRF bygger till stora delar sin bemanning på personal i beredskap från hemmet. För att 
underlätta rekrytering av RIB-personal (Räddning i beredskap) finns önskemål om en central 
placering nära bostadsområden för potentiell arbetsstyrka.  
 
Uppdrag 
För att säkerställa att mark reserveras för framtida behov föreslår förvaltningen att enligt 
SBRF:s framställan få påbörja arbete med att identifiera markområden som lämpar sig för 
detaljplanering av brand- och räddningsstation. Förslag på passande områden presenteras 
därefter för beslut om och när en eventuell planansökan skall lämnas in eller om området skall 
reserveras för framtida behov. 
 
Även om detaljplanearbete inte påbörjas i närtid så är det av värde för övrig 
samhällsplanering att ha identifierat område för framtida behov så att bebyggelse och 
trafikplanering med bland annat planfri korsning beaktas. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att i god tid ha utrett placering ger möjlighet till samplanering och ekonomisk 
framförhållning. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-07 
Framställan från SBRF 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 

daniel.jerling@stenungsund.se
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Maria Holmberg Till Kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Hantering av budgetunderskott 2019 för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 2 085 tkr till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbud för att täcka det ackumulerade budgetunderskottet 2019. I bokslutet för 
2019 för Stenungsunds kommun är redan 2 041 tkr uppbokade för SBRF:s underskott, vilket 
innebär att återstående 44 tkr kommer att belasta resultatet för kommunen 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har fattat beslut om att hemställa hos 
medlemskommunerna att tillskjuta det ackumulerade underskottet 2019 om 6 738 tkr till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, med beslutad fördelning enligt §14 i 
Förbundsordningen.  
 
Fördelningen motsvarar i kronor:  
Lilla Edet 2 021 tkr 
Stenungsund 2 085 tkr 
Tjörn 2 633 tkr  
 
Det ackumulerade budgetunderskottet 2019 är 6 738 tkr. Underskottet beror till största delen 
på ökade personalkostnader i form av övertid som uppkommit då organisationen haft 
vakanser, samt att kostnaderna för pensioner har ökat. 
 
I bokslutet för 2019 för Stenungsunds kommun är redan 2 041 tkr uppbokade för SBRF:s 
underskott, vilket innebär att återstående 44 tkr kommer att belasta resultatet för kommunen 
2020. 
 
 
Beskrivning av ärendet   
Ekonomiska konsekvenser 
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I bokslutet för 2019 för Stenungsunds kommun är redan 2 041 tkr uppbokade för SBRF:s 
underskott, vilket innebär att återstående 44 tkr kommer att belasta resultatet för kommunen 
2020.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-29 
Ordförandebeslut från Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2020-05-27 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.sundberg@sbrf.se 

Maria.holmberg@stenungsund.se

102



 

  ORFÖRANDEBESLUT   
 

 
 Diarienummer:   2020-000224 

2020-05-27 
 

 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Postadress Besöksadress Telefon 010- 471 44 00 Org.nr 22 20 00-3194 

    Gesällgatan 6 

444 32 Stenungsund 

Gesällgatan 6 

444 32 Stenungsund E-post raddning@sbrf.se Hemsida   www.sbrf.se 
 

Beslut gällande hantering av det 
ackumulerade budgetunderskottet 
2017-2019 för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 
 
Beslut 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund beslutar att hemställa hos medlemskommunerna att 
tillskjuta det ackumulerade underskottet 2019 till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, med 
beslutad fördelning enligt §14 i Förbundsordningen.  

Underskottet uppgår till 6 738 tkr och fördelningen innebär följande belopp/kommun: 

Lilla Edet 2 021 tkr 

Stenungsund 2 085 tkr 

Tjörn 2 633 tkr 

 

Ärendet 

2019 samlade budgetavvikelse för verksamheten uppgår till -7 687 tkr. Samtliga verksamheter förutom 
förbundets förtroendevalda redovisar ett budgetunderskott, där den största budgetavvikelse härrör till 
den operativa verksamheten och förklaras främst med ökade kostnader för inköpt personal. Vad gäller 
utfallet för förbundets förtroendevalda har de en positiv budgetavvikelse, beroende på sämre närvaro 
än budgeterat. 

Kostnaderna för förbundsledning/stab har ökat jämfört med budget med 1 200 tkr. Detta förklaras 
med att det har saknats personal med kompetens att ha beredskap som insatsledare och 
räddningschef i beredskap. Detta har resulterat i högre beredskapskostnader än budgeterat. Flera 
personer har under året genomgått utbildning så att dessa funktioner kan besättas med ordinarie 
personal framöver. Förebyggande avdelningen redovisar ett mindre underskott och årets kostnader för 
avskrivningar är lägre än vad som budgeterats, främst beroende på att de planerade investeringarna 
uppkommit i slutet på året. 

103



 

  ORFÖRANDEBESLUT   
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Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Postadress Besöksadress Telefon 010- 471 44 00 Org.nr 22 20 00-3194 

    Gesällgatan 6 

444 32 Stenungsund 

Gesällgatan 6 

444 32 Stenungsund E-post raddning@sbrf.se Hemsida   www.sbrf.se 
 

 

Avsättningen för pensioner ökade under året med 2 700 tkr, där avsättning till förmånsbestämd 
ålderspension har ökat mest. Semesterlöneskulden har minskat jämfört med föregående. 

Verksamhetens underskott vägs till största delen upp av extraordinära intäkter. Den enskilt största 
posten är en extra ordinär intäkt under året med 4 831 tkr som avser tillskjutna medel från 
medlemskommunerna avseende 2018 års underskott.   

Återstående underskott för åren 2017-2019 är 6 738 tkr enligt nedan sammanställning 

Resultat 2017                 506 tkr 

Resultat 2019           - 7 687 tkr 

MSB 2019                        443 tkr 

Summa                      - 6 738 tkr 

  

Bakgrund 

Enligt förbundsordningen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund: 

§13 Andel i tillgångar och skulder 

”Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till kostnadsfördelningen för respektive förbundsmedlemmarna ansvar enligt §4 
Bastjänster. Kostnadsfördelningen framgår av §14.” 

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommen brist i enlighet med angiven 
fördelningsgrund. 

§14 Kostnadsfördelning 

Kostnaderna för Räddningstjänstförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Kostnaderna skall fördelas mellan 
förbundsmedlemmarna enligt nedan. 

Lilla Edet 29,99% 

Stenungsund 30,94% 

Tjörn 39,07% 

 

Fördelningen innebär följande belopp/kommun: 

Lilla Edet 2 021 tkr 

Stenungsund 2 085 tkr 

Tjörn 2 633 tkr 
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  ORFÖRANDEBESLUT   
 

 
 Diarienummer:   2020-000224 

2020-05-27 
 

 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Postadress Besöksadress Telefon 010- 471 44 00 Org.nr 22 20 00-3194 

    Gesällgatan 6 

444 32 Stenungsund 

Gesällgatan 6 

444 32 Stenungsund E-post raddning@sbrf.se Hemsida   www.sbrf.se 
 

 

 

Om ordförandebeslutet  

Under rådande omständigheter med pågående coronapandemi med rekommendationer utfärdade av 
Folkhälsomyndigheten för riskgrupper har direktionen svårt att bli beslutsmässig. Bedömningen är att 
beslutet är så brådskande att pandemins avklingande inte kan avvaktas så att direktionen kan träffas. 
Beslutet är dock avstämt med direktionens ledamöter via mail. Med stöd av 6 kap. 39§ kommunallagen 
(2017:725) och punkt 1.1.1. I förbundets delegationsordning fattas därför ett ordförandebeslut i 
ärendet. 

 

 

SÖDRA BOHUSLÄNS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND  

 

________________________ 

Linda-Maria Hermansson  

Direktionens ordförande 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/537
2020-06-05

 
Cecilia Stedt Till kommunstyrelsen 
utvecklingsledare 
 
 
Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten för Libertá FC att 
spela sina hemmamatcher i Svenska Futsalligan på Stenungsund 
arena - Jan Rudén (S) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera i ärendet i 
samband med styrelsens möte 2020-08-24. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten 
för Libertá FC att spela sina hemmamatcher i Svenska Futsalligan på Stenungsund Arena. 
 
Beskrivning av ärendet 
Verksamhet Kultur och Fritid har under april månad mottagit en förfrågan av Libertá FC om 
idrottshallen i Stenungsund Arena, med start under hösten 2020, kan vara lagets hemmaarena. Detta 
eftersom laget gått upp i högsta ligan.  
 
Representanter från föreningen och Svenska Futsalförbundet har besökt idrottshallen för att se om den 
lever upp till de krav som förbundet ställer på en arena i högsta ligan. I samband med besöket 
konstaterades att en ombyggnation av läktaren krävs.  
 
I Stenungsunds kommun får lag och föreningar tillgång till kommunens idrottsanläggningar utifrån 
den prioriteringsordning som listas i kommunens styrdokument Taxor och uthyrningsprinciper 
(antaget av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 85). Av styrdokumentet framgår att det i första hand är 
barn och ungdomsverksamhet som ska prioriteras. Vuxenverksamhet kommer i andra hand. Libertá 
FC är i dagsläget en vuxenförening. 
 
Verksamhet Kultur och Fritid har idag inte någon fullständig bild av hur behoven rörande tillgång till 
arenan hösten 2020 ser ut eftersom verksamheten tar in önskemål fram till augusti 2020. Det finns 
dock en risk för att Libertá FC:s önskemål om tider i arenan kan stå i konflikt med de önskemål som 
framförs från barn- och ungdomsverksamheten. Skulle Libertá FC föreslås prioriteras framför barn- 
och ungdomsverksamheten måste ärendet lyftas till kommunfullmäktige för beslut eftersom det 
implicerar ett avsteg från ett av kommunfullmäktige antaget styrdokument. 
 
Eftersom Kultur och Fritid i dagsläget inte har en klar bild av hur behoven för uthyrning ser ut under 
hösten 2020 så har Libertá FC informerats om att kommunen försöker hitta en lösning men att man 
inte kan garantera att laget har tillgång till arenan när ligan sätter igång till hösten.  
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2020-06-05

Verksamhet Kultur och Fritid arbetar för att hitta en lösning men kan inte fatta några beslut förrän i 
augusti månad. Under tiden föreslår Kultur och Fritid att laget kontaktar Tjörns och Uddevalla 
kommun för att se om de har några lediga lokaler. Laget har dessutom fått information om att en ny 
idrottshall i Hallerna öppnar upp vid årsskiftet vilket skulle kunna underlätta för Kultur och Fritid att 
tillgodose behov från lag och föreningar. 
 
Med hänvisning till ovanstående förslår förvaltningen att ärendet lyfts på nytt i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2020. I samband med detta möte kommer förvaltningen 
redogöra för en fullständig ekonomisk konsekvensanalys samt presentera en barnkonsekvensanalys. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-05 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 § 212 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
jan.ruden@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 212 Dnr: KS 2020/537 
 
Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten för Libertá FC att 
spela sina hemmamatcher i Svenska Futsalligan på Stenungsund 
arena - Jan Rudén (S) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för Libertá 
FC att spela sina hemmamatcher i Svenska Futsalligan på Stenungsund arena. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jan Rudén (S) vill att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för 
Libertá FC att spela sina hemmamatcher i Svenska Futsalligan på Stenungsund arena. 
 
Förslag på sammanträdet 
Helena Nävergårdh (M) tillstyrker förslaget. 
 
Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker förslaget. 
 
Beslut skickas till 
Elisabeth.andreasson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-06-03

  
 
 
 
 
§ 43 Dnr: KS 2020/275 
 
Tillsyn av fristående förskolor 2019 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen om tillsynen av de fristående förskolorna i 
Stenungsunds kommun 2019.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2019 och i januari 2020 har Stenungsunds kommun genomfört tillsyn på 
samtliga åtta fristående förskolor. De fristående förskolorna är Förskolan Blå 
Musslan/Medborgarskolan Region Väst, Förskolan Finger-Borgen, Förskolan Lustgården 
ekonomisk förening, Tallbackens Förskola AB, Förskolan Orion AB, Stenungsunds 
Montessoriförskola Sjöstjärnan, Skogsbackens förskola och Förskolan Vilda Tilda. 
 
Helhetsbedömningen är att samtliga förskolor har en väl fungerande grundverksamhet. 
Rektor, personal och vårdnadshavare ger en samstämmig bild att förskolorna erbjuder alla 
barn trygg omsorg. Förskolan har materiella resurser med fungerande yttre och inre miljö. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Tillsynsrapporter: Förskolan Vilda Tilda, Förskolan Lustgården, Stenungsunds 
Montessoriförskola, Skogsbackens förskola, Förskolan Orion, Tallbackens förskola,  
Förskolan Blå Musslan, Förskolan Finger-Borgen.  
 
 
Beslut skickas till 
Elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
Catarina.jonsson@stenungsund.se 
Karin.mckee@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/275
2020-03-16

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
 
 
 
Tillsyn av fristående förskolor 2019 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens beslutar att notera informationen om tillsynen av de fristående förskolorna 
i Stenungsunds kommun 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2019 och i januari 2020 har Stenungsunds kommun genomfört tillsyn på 
samtliga åtta fristående förskolor. De fristående förskolorna är Förskolan Blå 
Musslan/Medborgarskolan Region Väst, Förskolan Finger-Borgen, Förskolan Lustgården 
ekonomisk förening, Tallbackens Förskola AB, Förskolan Orion AB, Stenungsunds 
Montessoriförskola Sjöstjärnan, Skogsbackens förskola och Förskolan Vilda Tilda. 
 
Helhetsbedömningen är att samtliga förskolor har en väl fungerande grundverksamhet. 
Rektor, personal och vårdnadshavare ger en samstämmig bild att förskolorna erbjuder alla 
barn trygg omsorg. Förskolan har materiella resurser med fungerande yttre och inre miljö. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen utövar tillsyn över de fristående förskolor och friliggande fritidshem som 
kommunen har godkänt. Vid tillsynen kontrolleras att den verksamhet som granskas uppfyller 
de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. 
 
Kommunen utövar dessutom tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har 
förklarat har rätt till bidrag. Den tillsynen återstår.  
 
2019 års tillsyn gällde samtliga åtta fristående förskolor och fokus var i huvudsak två 
områden: Förutsättningar för utbildningen och Utvecklingen av utbildningen i förskolan.  
De fristående förskolorna är Förskolan Blå Musslan/Medborgarskolan Region Väst, 
Förskolan Finger-Borgen, Förskolan Lustgården ekonomisk förening, Tallbackens Förskola 
AB, Förskolan Orion AB, Stenungsunds Montessoriförskola Sjöstjärnan, Skogsbackens 
förskola och Förskolan Vilda Tilda 
 
Bedömning 

110



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/275
2020-03-16

Helhetsbedömningen är att samtliga förskolor har en väl fungerande grundverksamhet. 
Rektor, personal och vårdnadshavare ger en samstämmig bild att förskolorna erbjuder alla 
barn trygg omsorg. Förskolan har materiella resurser med fungerande yttre och inre miljö. 
 
Två av förskolorna, Stenungsund Montessori ekonomisk förening samt Skogsbackens 
förskola, uppfyllde inom granskade områden de krav som kan ställas på en förskola av god 
kvalitet.  
 
Övriga förskolor uppfyllde de krav som följer av lagar och andra föreskrifter men behöver 
skapa en ökad insikt om läroplanen (Lpfö 18) för att främja barns utveckling och lärande. 
Förskolorna behöver inte lämna in någon skriftlig redovisning över vidtagna åtgärder. 
Huvudmannen förutsätts avhjälpa bristen och uppföljning kommer att ske vid nästa 
tillsynstillfälle.  
Synpunkten motiveras av att det i förskolans läroplan (Lpfö 18) framhävs, att det i 
utbildningen ingår undervisning. Undervisningen innebär att stimulera och utmana barnen 
med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos 
barnen. Alla i arbetslaget behöver vara väl förtrogna med hela läroplanen (Lpfö 18) och 
intentionen med utbildningen i förskolan. 
 
Följande moment ingår i bedömningen;  

 En längre intervju med huvudman, rektor och personal. 
 Observation av barngrupp samt samtal med barn. 
 Observation av förskolans lärmiljöer, inne och ute. 
 Intervju via telefonkontakt med vårdnadshavare. 
 Granskning och bedömning av inkomna dokument. 

Följande dokument utgör underlag för bedömningen: 
 Terminsuppföljning  
 Verksamhetsplan  
 Resultat och balansräkning  
 Plan mot diskriminering och kränkande behandling  
 Rutiner för att ta emot och utreda klagomål  
 Rutiner för registerkontroll  
 Rutiner för anmälningsplikt  
 Årsredovisning, årsbokslut eller, i förekommande fall, koncernredovisning  
 I förekommande fall, ifylld blankett Underlag för ägar- och ledningsprövning  

 
Sammanfattning av rapporten 
Tillsynen har dokumenterats i bilagd tillsynsrapport. Rapporten kan sammanfattas enligt 
följande: 

 God kompetens inom förskolornas verksamhet, samtliga förskolor har tillgång till 
legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare, låg personalomsättning. 

 Samtliga förskolor delar in barnen i mindre grupper. 
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2020-03-16

 Förskolorna följer, informerar och är tydliga med ramarna för utbildningen och 
tillämpar syskonförtur. 

 Förskolorna ger personal möjlighet till kompetensutveckling. 
 Förskollärarnas särskilda ansvar visar sig på olika sätt, förskollärare ansvar enbart för 

utbildningen eller fördelas i arbetslaget. 
 Vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande och samverkan. 
 Förskolorna arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och följer skolverkets 

rekommendationer, dokumentation kan ske i Tyra och Unikum. 
 Flertalet förskolor efterfrågar en större samverkan, tydligare handlingsplan gällande 

överlämningsrutiner med förskoleklass (har ej tillgång till Stenungsunds riktlinjer). 
 Ingen förskola med konfessionell1 inriktning, 
 Vid tillsynen framkommer att flera av förskolorna behöver vara väl förtrogna med 

hela läroplanen (Lpfö 18) och intentionerna med utbildningen i förskolan. Flertalet har 
påbörjat en fortbildningsinsats gällande förskolans läroplan. 

 
Enkät 
I samband med tillsynen skickades två enkäter ut, en med ingångsvärden, förväntningar inför 
tillsynen och en med utgångsvärden, upplevelse av tillsynen.  
Samtliga förskolor var positiva till såväl upplägg som information inför tillsynsbesöket även 
om man upplevde att information inför tillsynsbesöket kom sent. Flertalet förskolor upplevde 
att det fanns möjlighet att ställa frågor och beskriva förskolans organisation under 
tillsynsbesöket. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Likvärdighet ska råda mellan kommunala- och fristående förskolor. Genom tillsynen 
säkerställs likvärdigheten. Vid tillsynen granskas olika utvalda områden. Dokumentation, 
besök, intervjuer och enkäter ska tillsammans ge en bra bild av förskolornas arbete. 
 
Juridiska bedömningar 
Enligt skollagen 2010:800, 26:4 har en kommun ansvaret för tillsyn av fristående förskolor.  
Med tillsyn menas en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I 
tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som 
bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen. 
Genom tillsynen ges allmänheten möjlighet till insyn.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 

 
1 bekännelseinriktning 
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Tillsynsrapporter: Förskolan Vilda Tilda, Förskolan Lustgården, Stenungsunds 
Montessoriförskola, Skogsbackens förskola, Förskolan Orion, Tallbackens förskola,  
Förskolan Blå Musslan, Förskolan Finger-Borgen.  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Annika Sunesson 
tf. sektorchef tf funktionschef stab administration 
 
 
Beslut skickas till 
Elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
Catarina.jonsson@stenungsund.se 
Karin.mckee@stenungsund.se 
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Information Dnr KS 2020/462
2020-06-05

 
Agneta Dejenfelt 
planeringsledare 
 
Information om regerings utredning om planering och 
dimensionering av komvux och gymnasieskolan 
 
Måndagen den 8 juni presenterar regeringen sin utredning om planering och dimensionering 
av komvux och gymnasieskolan. 
 

Utredningens syfte är att trygga kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet, 
förbättra utbudet av gymnasial utbildning och öka likvärdighet och minska segregation i 
gymnasieskolan. 

Utifrån syftet i utredningen har utredningen som uppdrag att analysera och vid behov föreslå 
regional modell för planering och dimensionering samt kompensatorisk finansiering av 
gymnasieskolan. 

Tf verksamhetschef kompetens och utveckling Staffan Hallström och utvecklingsledare 
Rebecka Hellman informerar om utredningen. 

 
Elisabeth Andreasson  
Sektorchef  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/566
2020-06-05

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
planeringsledare 
 
 
Delegation till verksamhetschef kompetens och utveckling om 
Folkhälsomyndigheten under sommaren beslutar förändra sina 
riktlinjer kopplat till vuxenutbildning och yrkeshögskola 

 
Förslag till beslut 
Om Folkhälsomyndigheten beslutar förändra sina riktlinjer kopplat till vuxenutbildning och 
yrkeshögskola delegerar kommunstyrelsen rätten att fatta nödvändiga beslut till 
verksamhetschefen för Kompetens och Utveckling, Staffan Hallström. 

Beslutet gäller till och med 2020-08-23. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skulle Folkhälsomyndigheten, under sommaren, förändra sina riktlinjer gällande olika former 
av vuxenutbildning och yrkeshögskolor, kopplat till Covid-19, saknar Kompetens och 
Utveckling delegation att fatta nödvändiga beslut. 
 
Föreslås därför att kommunstyrelsen till verksamhetschef Staffan Hallström delegerar 
möjligheten att fatta de beslut som krävs gällande vuxenutbildning och yrkeshögskola – 
kopplat till nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gällande distansundervisning eller ej.  
 
Beslutet föreslås gälla under sommaren, dock längst till och med 2020-08-23. 
 
Beskrivning av ärendet 
I Folkhälsomyndigheten rekommendationen om att distansundervisning kan tas bort den 15 
juni sade man samtidigt att utifrån students ålder kan situationen på högskolor, universitet, 
kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och annan utbildning betraktas motsvara en 
arbetsplats. För dessa utbildningsformer hänvisade man därför till de föreskrifter, allmänna 
råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället. Vad som är ett lämpligt sätt att 
följa de allmänna råden på är upp till huvudmannen att avgöra. Ytterst är det upp till 
huvudmannen att på det sätt som bäst passar verksamheten bidra till att minimera 
smittspridning. 
 
Kompetens och utveckling har tagit fram riktlinjer för undervisningen att gälla från och med 3 
augusti (v. 32). Se bilaga 1.   
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Om Folkhälsomyndigheten skulle förändra sina riktlinjer i sommar saknas delegation för 
Kompetens och utveckling att exempelvis fatta nödvändiga beslut och direktiv, exempelvis 
om distansundervisning eller ej.   
 
Föreslås därför att kommunstyrelsen till verksamhetschef Kompetens och Utveckling, Staffan 
Hallström, delegerar rätten att fatta de beslut som krävs gällande vuxenutbildning och 
yrkeshögskola – kopplat till nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gällande 
distansundervisning eller ej.  
 
Beslutet gäller till och med 2020-08-23.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-05 
Informationsmaterial – vad händer på Vux efter 15 juni 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
staffan.hallstrom@stenungsund.se
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Vad händer på Vux efter 15 juni? 
Coronakrisen har inte bara inneburit elände för oss på Vuxenutbildningen. Faktum 
är att vi aldrig någonsin har lärt oss så mycket om pedagogik och teknik kring 
distansutbildning som vi har gjort de senaste månaderna. Nu öppnar 
folkhälsomyndigheten för en del lättnader för oss från den 15 juni. Vad detta 
betyder kan du läsa här nedan. 

Till att börja med vill vi betona att vi tycker det är viktigt att bevara och använda det 
kunnande som vi har tillgodogjort oss den senaste tiden. Det innebär att vi oavsett 
virusrisk gärna ser fler distansinslag i utbildningarna framöver. Både lektioner och 
handledning får därför gärna delvis ske på distans även om samtliga restriktioner hävs.


Från många håll i landet kommer larmrapporter om hur illa speciellt sfi-undervisningen har 
fungerat under krisen. Att vi har lyckats så bra i Stenungsund beror (förutom på de 
duktiga lärarna, förstås!) mycket på tillgången till studiehandledare och datorer/paddor. 
Det senare kommer vi därför att jobba vidare med att förstärka. Vår förhoppning är att 
åstadkomma ett koncept där alla behövande elever även fortsättningsvis har tillgång till 
en dator/padda under studietiden.


Vad händer innan sommaruppehållet? 
Vi planerar inte att göra några större justeringar mellan den 15 juni och 
sommaruppehållet. Att ta in något fler elever för prov och genomgångar kan dock vara en 
möjlighet, men ska då ske i samråd med närmsta chef. 


Vad händer efter sommaruppehållet? 
Från och med vecka 32 lättar vi lite på våra restriktioner under förutsättning att inte 
Folkhälsomyndigheten kommer ut med ändrade riktlinjer. För att undvika risk för smitta 
planerar vi att följa dessa rutiner:


• Vi undviker all fysisk närkontakt. 

• Elever sitter aldrig tätare än på varannan plats.

• När vädret tillåter försöker vi vistas utomhus istället.

• Klassrummen ska vara öppna och tillgängliga i god tid innan varje lektion börjar, så 

att elever kan sätta sig på sin plats i takt med att de droppar in. Därmed undviker vi 
trängsel i korridorerna.


• Vi försöker sprida ut rasterna under dagen, så att så få elever som möjligt har rast 
samtidigt.


• Vi uppmanar eleverna att gärna ta rast utomhus om vädret tillåter. 

• Handsprit ska finnas tillgänglig för alla på lämpliga ställen i lokalerna.


 
Även om vi naturligtvis gärna ser att vi inte blir för många i våra skolbyggnader tolkar vi 
myndigheternas beslut som att vi samtidigt kan ha fler än 50 personer i byggnaden, dock 
inte i klassrummen eller andra gemensamma ytor.
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Riktlinjer för undervisningen 

• Fortsätt gärna med distans i den mån det är möjligt. 

• Nya elever ska prioriteras när det gäller fysisk närvaro.  

• Större grupper bör undervisas i halvklass. 

• Säkerställ 1,5 meters avstånd. 

• Är du osäker? Fråga hellre din närmsta chef en gång för mycket än en gång för lite.


Restaurang Utblicken 
Restaurang Utblicken kan öppnas igen i samband med skolstarten, dock med glesare 
möblering. 


Observera! 

Myndighetsdirektiven går alltid först! Det kan komma en andra våg som omkullkastar alla 
våra planer. Samtliga restriktioner kan också hävas redan under sommaren. Detta beslut 
gäller därför enbart tills nya direktiv kommer.
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-06-03

  
 
 
 
 
§ 51 Dnr: KS 2018/113 
 
Utvärdering av ändrade bidragsbestämmelser för föreningar 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera 
befintliga bidragsbestämmelser med riktlinjer för fördelning av bidrag till föreningar.  
 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsens och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter en översyn av bidragsbestämmelser för anläggningsstöd och differentierad hyressättning 
beslutade Kommunfullmäktige 2019-03-07 att dela upp anläggningsstödets dåvarande 
driftsbidrag i tre delar: Lokalbidrag, driftsbidrag och bidrag för övrig drift och skötsel. Vidare 
beslutades att en reducerad hyra skulle införas vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som 
hyrs ut av Kultur och Fritid och att ett bidrag för särskilda föreningsinsatser skulle inrättas.  
 
Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunfullmäktige att, ett år från det att det nya regelverket 
fanns publicerat, utvärdera om förändringarna fick önskade effekter.  
 

1. Uppdelningen av anläggningsstödets driftsbidrag i a) lokalbidrag b) driftsbidrag c) 
övrig drift och skötsel - ökade det jämlikheten mellan föreningarna?  

 

Uppdelningen av anläggningsstödets driftsbidrag har lett till vissa förändringar i fördelningen 
av bidraget och en viss ökad jämlikhet kan skönjas i fråga om föreningarnas egenkostnader 
för hyra och drift efter utbetalt bidrag. Vidare uppskattning av jämlikhet och jämförelser 
föreningar emellan är svåra i och med en avsaknad av fördelningsnycklar för de olika 
bidragen. En översyn över hur bidragen bör fördelas i framtiden föreslås därför. 

2. Reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur och 
Fritid - ökade beläggningsgraden?  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-06-03

Reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur och Fritid har 
inte gett önskad effekt i form av högre beläggningsgrad. Kultur och Fritid planerar att gå ut 
med riktade informationsinsatser för att öka beläggningsgraden.  
 

3. Särskilda föreningsinsatser - vilka insatser ansöktes om och vilka genomfördes?  
 
Sex föreningar ansökte om, och fick beviljade medel för, särskilda föreningsinsatser under 
2019. Trots ett relativt lågt söktryck är bedömningen från Kultur och Fritid att bidraget är en 
tillgång när ansökningar väl kommer in. Fler riktade informationsinsatser planeras även här.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST): Tillstyrker förvaltningens förslag men att ordet regler ändras till 
riktlinjer. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Petterson Bell 
(ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Rebecka.hellman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/113
2020-03-26

 
Rebecka Hellman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Utvärdering av ändrade bidragsbestämmelser för föreningar 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera 
befintliga bidragsbestämmelser med regler för fördelning av bidrag till föreningar.  
 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsens och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter en översyn av bidragsbestämmelser för anläggningsstöd och differentierad hyressättning 
beslutade Kommunfullmäktige 2019-03-07 att dela upp anläggningsstödets dåvarande 
driftsbidrag i tre delar: Lokalbidrag, driftsbidrag och bidrag för övrig drift och skötsel. Vidare 
beslutades att en reducerad hyra skulle införas vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som 
hyrs ut av Kultur och Fritid och att ett bidrag för särskilda föreningsinsatser skulle inrättas.  
 
Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunfullmäktige att, ett år från det att det nya regelverket 
fanns publicerat, utvärdera om förändringarna fick önskade effekter.  
 

1. Uppdelningen av anläggningsstödets driftsbidrag i a) lokalbidrag b) driftsbidrag c) 
övrig drift och skötsel - ökade det jämlikheten mellan föreningarna?  

 

Uppdelningen av anläggningsstödets driftsbidrag har lett till vissa förändringar i fördelningen 
av bidraget och en viss ökad jämlikhet kan skönjas i fråga om föreningarnas egenkostnader 
för hyra och drift efter utbetalt bidrag. Vidare uppskattning av jämlikhet och jämförelser 
föreningar emellan är svåra i och med en avsaknad av fördelningsnycklar för de olika 
bidragen. En översyn över hur bidragen bör fördelas i framtiden föreslås därför. 

2. Reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur och 
Fritid - ökade beläggningsgraden?  
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Reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur och Fritid har 
inte gett önskad effekt i form av högre beläggningsgrad. Kultur och Fritid planerar att gå ut 
med riktade informationsinsatser för att öka beläggningsgraden.  
 

3. Särskilda föreningsinsatser - vilka insatser ansöktes om och vilka genomfördes?  
 
Sex föreningar ansökte om, och fick beviljade medel för, särskilda föreningsinsatser under 
2019. Trots ett relativt lågt söktryck är bedömningen från Kultur och Fritid att bidraget är en 
tillgång när ansökningar väl kommer in. Fler riktade informationsinsatser planeras även här.  

 
Beskrivning av ärendet 
 

1. Uppdelningen av anläggningsstödets driftsbidrag – ökade jämlikheten 
mellan föreningarna?  

Uppdelningen av anläggningsstödets driftsbidrag i lokalbidrag, driftsbidrag och övrig drift 
och skötsel har lett till viss justering av fördelningen av anläggningsstödet. Praxis innan 
uppdelningen var att driftsbidraget skulle täcka cirka 90 % av den totala kostande för hyra och 
kostnader för ordinarie drift1 för föreningens fasta lokaler. 10% baserat på totalsumman för 
fasta lokaler innebar emellertid stora skillnader i egenkostnader efter utbetalat bidrag. Detta 
då den totala kostnadens storlek varierar mellan föreningarna. En förklaring som lyftes till 
dessa skillnader, och som låg till grund för beslutet att dela upp bidraget, var att föreningar 
som hyr inte har lika stora omkostnader som föreningar som själva äger sina lokaler. 
Föreningar som äger sina lokaler står för både ordinarie drift och övrig drift och skötsel 
ämnad att underhålla lokaler och anläggningar.  

Som tabellen för driftsbidraget visar varierade föreningarnas egenkostnader för fasta lokaler i 
form av hyror och ordinarie drift, från 2 800 kronor till 33 438 kronor under 2018. En skillnad 
på 30 638 kronor mellan föreningen med lägst egenkostnader och föreningen med högst 
egenkostnader.  

Driftsbidrag 2018  
Förening  Driftsbidrag Kostnad Kostnad efter bidrag  
Equmenia Stenungsund 24 000 30 000 6 000 
Equmenia Ucklum 24 000 30 000 6 000 
Friluftsfrämjandet 21 440 26 811 5 371 
Stenungsund Boxningsklubb 70 120 78 966 8 846 
Stenungsund Dragkampsklubb 224 612 241 432 16 820 

 
1 Ordinarie drift avser i det här fallet uppvärmningskostnader, el, vatten, renhållning, räntor, försäkringar, 
arrendeavgifter, vägavgifter och kartframställning 
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Stenungsund Friidrott 53 800 63 250 9 450 
Stenungsund Frisbeeclub 150 068 160 663 10 595 
Stenungsund Handbollsklubb 17 400 20 200 2 800 
Stenungsund Hockeyförening 231 000 257 500 26 500 
Stenungsund IF 164 100 187 889 23 789 
Stenungsund Kampsportsakademi 32 000 40 847 8 847 
Stenungsund Konståkningsklubb 131 000 146 400 15 400 
Stenungsund Motorsällskap 139 000 152 487 13 487 
Stenungsund Orienteringsklubb 35 000 43 700 8 700 
Stenungsund Ridklubb 293 000 321 148 28 148 
Stenungsund Scoutkår 70 000 79 800 9 800 
Stenungsund Segelsällskap 78 000 86 901 8 901 
Stenungsund Tennisklubb 60 000 68 103 8 103 
Stora Höga kyokushin 113 000 146 438 33 438 
Stora Höga Ridklubb 147 000 161 000 14 000 
Svenshögens SK 108 400 124 000 15 600 
Vallens IF 176 000 187 775 11 775 
Ödsmåls IK 81 780 88 000 6 220 
Totalt  2 444 720 2 743 310 298 590 
Kostnad innefattar kostnader för hyror och ordinarie drift i föreningens fasta lokaler.  
 

Efter uppdelningen av anläggningsstödet i tre delar slopades praxisen om 90%. Istället har 
fokus hos Kultur och Fritid vid utdelning av lokalbidrag och driftsbidrag varit att öka 
jämlikheten mellan föreningarna sett till egenkostnader i relation till storlek på föreningen och 
föreningens behov. Räknar vi bort Svenshögens sportklubb, som fått ökade egenkostnader på 
grund av att de inte längre är en bidragsberättigad förening2 och därmed minskar sitt bidrag 
succesivt med 25% per år, varierade egenkostnaderna för föreningarna från 6 760 kronor till 
25 500 kronor under 2019 efter utdelning av lokalbidrag och driftsbidrag. En skillnad på 
18 740 kronor mellan föreningen med lägst och föreningen med högst egenkostnader. Alltså 
en minskning på 11 898 kronor i skillnaden mellan föreningarna jämfört med 2018.  

Anläggningsstöd –lokalbidrag och driftsbidrag 2019  

Förening  Lokalbidrag Driftsbidrag 
Kostnader före 
bidrag 

Kostnader efter 
bidrag  

Equmenia Stenungsund 22 500   30 000 7 500 
Equmenia Ucklum 22 500   30 000 7 500 
Friluftsfrämjandet   20 000 26 760 6 760 
Stenungsund Boxningsklubb   77 000 85 476 8 476 
Stenungsund Dragkampsklubb   229 000 240 330 11 330 

 
2 För att vara en bidragsberättigad förening krävs 15 medlemmar mellan 7-20 år och för att söka 
anläggningsstöd behöver 25% av föreningens medlemmar vara mellan 7-20 år.  

187



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/113
2020-03-26

Stenungsund Friidrott 53 000   63 250 10 250 
Stenungsund Frisbeeclub   143 556 160 039 16 483 
Stenungsund Handbollsklubb 10 000   18 000 8 000 
Stenungsund Hockeyförening 232 000   257 500 25 500 
Stenungsund IF   195 800 217 555 21 755 
Stenungsund Kampsportsakademi 30 000   40 000 10 000 
Stenungsund Konståkningsklubb 133 000   146 400 13 400 
Stenungsund Motorsällskap   147 000 156 004 9 004 
Stenungsund Orienteringsklubb   33 000 42 800 9 800 
Stenungsund Ridklubb   340 000 354 847 14 847 
Stenungsund Scoutkår   68 000 79 800 11 800 
Stenungsund Segelsällskap   82 000 93 035 11 035 
Stenungsund Tennisklubb   93 000 108 935 15 935 
Stora Höga kyokushin 97 000   119 006 22 006 
Stora Höga Ridklubb   157 000 171 905 14 905 
Svenshögens Sportklubb   85 756 124 000 38 244 
Vallens IF   139 720 159 491 19 771 
Ödsmåls IK   83 000 91 186 8 186 

Totalt 
600 000 

1 893 832 2 816 319 322 487 
Kostnad innefattar kostnader för hyror och ordinarie drift i föreningens fasta lokaler.  
 

Skillnad i egenkostnader mellan 2018 och 2019  

Förening  Kostnad efter bidrag 
2018 

Kostnader efter bidrag 
2019   

Equmenia Stenungsund 6 000 7 500 
Equmenia Ucklum 6 000 7 500 
Friluftsfrämjandet 5 371 6 760 
Stenungsund Boxningsklubb 8 846 8 476 
Stenungsund Dragkampsklubb 16 820 11 330 
Stenungsund Friidrott 9 450 10 250 
Stenungsund Frisbeeclub 10 595 16 483 
Stenungsund Handbollsklubb 2 800 8 000 
Stenungsund Hockeyförening 26 500 25 500 
Stenungsund IF 23 789 21 755 
Stenungsund Kampsportsakademi 8 847 10 000 
Stenungsund Konståkningsklubb 15 400 13 400 
Stenungsund Motorsällskap 13 487 9 004 
Stenungsund Orienteringsklubb 8 700 9 800 
Stenungsund Ridklubb 28 148 14 847 
Stenungsund Scoutkår 9 800 11 800 
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Stenungsund Segelsällskap 8 901 11 035 
Stenungsund Tennisklubb 8 103 15 935 
Stora Höga kyokushin 33 438 22 006 
Stora Höga Ridklubb 14 000 14 905 
Svenshögens Sportklubb 15 600 38 244 
Vallens IF 11 775 19 771 
Ödsmåls IK 6 220 8 186 
Totalt 298 590 322 487 
 

Kultur och Fritid har en uttalad policy att förändringarna i anläggningsstödet bör 
implementeras över tid för att säkerställa hållbarhet i föreningarnas budget. Föreningar som 
kommer att få lägre bidrag behöver tid för att kunna säkerställa att de klarar av ökade 
egenkostnader. Att öka jämlikheten med det nya regelverket ses därför som en succesiv 
process som påbörjats men som kommer att ske stegvis de kommande åren.  

Vidare poängterar Kultur och Fritid att det krävs en tydlighet i redovisning och bokslut från 
föreningarna för att säkerställa jämlikhet i faktiska egenkostnader för fasta lokaler. Här 
upplever Kultur och fritid att stödinsatser kring redovisning och bokslut i vissa fall kan 
behövas för att underlag för jämförelse inte ska vara missvisande och innebära extraarbete vid 
fördelning av bidrag.  

Införandet av bidrag för övrig drift och skötsel har medfört att några föreningar har fått bidrag 
för kostnader som tidigare inte varit bidragsberättigade. Samtidigt medförde föreningarnas 
relativt höga driftskostnader under 2019, på grund av exempelvis höga elkostnader, att 
medlen i den ordinarie anläggningsstödsbudgeten gick till att täcka lokalbidrag och 
driftsbidrag. Pengar för övrig drift och skötsel fick tas från föreningsmiljonen3 och gick då 
enbart till akuta insatser. Hade pengar från föreningsmiljonen inte använts hade det resulterat i 
ett underskott i anläggningsstödsbudgeten, alternativt en minskning av lokal- och 
driftsbidragen till föreningarna.   

Anläggningsstöd – övrig drift och skötsel 2019 
Förening Bidrag Åtgärd  
Vallens IF 45 000 Ersättning för klipp/krit 
Ödsmåls IK 27 000 Ersättning för klipp/krit 
Ödsmåls IK 26 940 Luftning, dressning 
Svenshögens Sportklubb 18 000 Ersättning för klipp/krit 
Stenungsunds Dragkampsklubb 5 000 Ersättning för klippning 
Stenungsunds Frisbeeclub 5 000 Ersättning för klippning 
Stenungsunds IF 10 000 Ersättning för klippning 

 
3 Riktat stöd i strategisk plan 2019-2021 
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Sammanfattningsvis kan viss ökad jämlikhet mellan föreningarna påvisas i och med en 
minskning av skillnaderna mellan föreningarnas egenkostnader för hyra och/eller ordinarie 
drift. Samtidigt är jämförelser föreningar emellan svåra då flera faktorer påverkar 
föreningarnas kostnader över tid. Frågan om jämlikhet kan problematiseras utifrån 
frågeställningen vad som bör avses med jämlikt. Är det absoluta egenkostnader som ska 
mätas eller bör parametrar som medlemsantal tas i beaktande i redovisningen? För att bedöma 
jämlikhet i fråga om hela anläggningsstödet, och få en tydligare bild över samtliga 
bidragsberättigade egenkostnader, krävs en tydligare redovisning av föreningarna i fråga om 
övrig drift och skötsel. 

Sammantaget innebär avsaknaden av fördelningsnyckel för lokalbidrag, driftsbidrag och 
bidrag för övrig drift och skötsel att jämförelser och uppskattning av jämlikhet är svårt. En 
översyn över hur bidragen bör fördelas och redovisas i framtiden är önskvärt. 

2. Reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av 
Kultur och Fritid – ökade beläggningsgraden?  

Reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur och Fritid har 
inte gett önskad effekt i form av högre beläggningsgrad.  

Föreningarna har erbjudits att boka lokaler halvdagar måndagar och fredagar till lägre taxa, 
men möjligheten har endast nyttjats vid ett fåtal tillfällen. Kultur och Fritids bedömning är att 
marknadsföringen inte har varit tillräcklig och planerar gå ut med fler riktade 
informationsinsatser. 

3. Särskilda föreningsinsatser – ansökningar och beviljade projekt 

Under 2019 ansökte och beviljades sex föreningar stöd till särskilda föreningsinsatser.  

Särskilda föreningsinsatser 2019 
Förening  Bidrag Aktivitet  
Stenungsund Frisbeeclub 400 Hyreskostnad vid sportlovsaktivitet 
Stenungsund Tennisklubb 6 000 Ledararvode sportlovsaktivitet 
Svenshögens station  48 000 Marknadsföring och kulturarrangemang  

Rädda barnen  10 000 
Integrationsprojekt familjeaktiviteter på 
Hasselgården 

Studieförbundet Vuxenskolan 10 000 Dramagrupp för unga vuxna 
Studieförbundet Vuxenskolan  15 000 Parkside Jazzsessions  
Totalt  89 400   
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Utöver dessa ansökte, och fick, Stenungsunds IF 35 000 kronor för att bedriva nattfotboll på 
Hasselgården på fredagar och lördagar. På grund av olika omständigheter lyckades de inte få 
ihop projektet och de blev återbetalningsskyldiga. Bland annat slutade personen som sökte 
bidraget i verksamheten. 

Trots ett relativt lågt söktryck är bedömningen från Kultur och Fritid att bidraget är en tillgång 
när ansökningar väl kommer in. Att möjligheten att bevilja särskilda föreningsinsatser finns 
anses viktig för att kunna bevilja enskilda projekt som kan vara till stor nytta för 
föreningsmedlemmar och kommuninvånare. Samtidigt poängterar Kultur och Fritid att det 
krävs tid för informationen kring bidraget att nå ut på bred front. På grund av föreningarnas 
tidsbrist och arbetsbörda krävs riktad information och stöd för att de ska förstå bidragets 
utformning och möjligheterna det ger. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Juridiska bedömningar 
En översyn över bidragsutdelningen av anläggningsstöd förordas för att säkerställa att 
processen följer gällande lagstiftning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Tf Sektorchef Verksamhetschef   
 
 
Beslut skickas till 
Rebecka.hellman@stenungsund.se
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

  
 
 
 
 
§ 26 Dnr: KS 2018/113 
 
Återremiss av översyn av bidragsbestämmelser för klargöranden 
gällande lågpristider och bidrag för övrigt drift och skötsel 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. anläggningsstödets nuvarande driftsbidrag delas upp i (A) lokalbidrag, (B) driftsbidrag 
och (C) övrig drift och skötsel,  

2. införa reducerad hyra vid låg beläggningsgrad i möteslokaler som hyrs ut av Kultur 
och Fritid,  

3. införa ett bidrag för särskilda föreningsinsatser, och 
4. anse utredningsuppdraget fullgjort. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra förvaltningen att, efter ett år från det att det nya 
regelverket finns publicerat för föreningarna, utvärdera följande:   
 
Fick de tre förändringarna de effekter man önskade?  

1. Anläggningsstödets uppdelning i a) lokalbidrag b) driftsbidrag c) övrig drift och 
skötsel - ökade det jämlikheten mellan föreningarna?  

2. Reducerad hyra - ökade beläggningsgraden?  
3. Särskilda föreningsinsatser - vilka insatser ansökte man om och vilka 

genomfördes?  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Befintligt regelverk för föreningsstöd har i grunden sett likadant ut sedan 1999. Föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet kan söka bidrag för drift och underhåll av anläggningar 
samt aktiviteter och lönebidrag. Kommunens regelverk är förhållandevis enkelt men i behov 
av vissa förbättringar. För att öka jämlikheten mellan föreningar föreslås en uppdelning av det 
nuvarande driftsbidraget i tre delar för att möjliggöra för föreningar att söka stöd för 
verksamhetsytor utöver föreningslokaler. För att flera föreningar ska kunna förlägga 
sammankomster i bland annat Fregatten föreslås att en lägre taxa införs vid låg beläggning. 
För att skapa viss flexibilitet i bidragsbestämmelserna föreslås att ett stöd införs för särskilda 
föreningsinsatser, vilket bland annat kan utgå för integrationsfrämjande arbete. I övrigt 
föreslås inga övriga ändringar i bidragsbestämmelserna.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-03-07

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, 2019-01-21 
Tjänsteskrivelse – 2018-11-22 
Protokoll – 2018-10-11 
Tjänsteskrivelse – 2018-08-29 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår följande tilläggsförslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra förvaltningen att, efter ett år från det att det nya 
regelverket finns publicerat för föreningarna, utvärdera följande:   
 
Fick de tre förändringarna de effekter man önskade?  

2. Anläggningsstödets uppdelning i a) lokalbidrag b) driftsbidrag c) övrig drift och 
skötsel - ökade det jämlikheten mellan föreningarna?  

3. Reducerad hyra - ökade beläggningsgraden?  
4. Särskilda föreningsinsatser - vilka insatser ansökte man om och vilka 

genomfördes?  
 
Inlägg i debatten 
Maria Renfors (M) och Bo Pettersson (S) gör inlägg i debatten samt tillstyrker Maria Renfors 
(M) tilläggsförslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-06-03

  
 
 
 
 
§ 47 Dnr: KS 2020/447 
 
Återrapportering åtgärder skolans duschar, omklädningsrum, 
toaletter och idrottssalar 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att förklara uppdraget om åtgärder vad gäller skolans duschar, 
omklädningsrum, toaletter och idrottssalar som slutfört.  

Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen återkommer om könsneutrala omklädningsrum i 
samband med besvarande av motionen ” Inför könsneutrala enskilda omklädningsrum i 
Stenungsunds kommun - Alexandra Ward Slotte (M)”. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att se över standarden och städningen av 
skolans duschutrymmen, omklädningsrum, toaletter och idrottssalar. Uppdraget är ett resultat 
av en inkommen skrivelse.  
 
Samtliga duschrum utom 8 har för närvarande skiljeväggar. Draperier eller skiljeväggar 
kommer att sättas upp i dessa duschrum till en beräknad kostnad om 300 tkr. Arbetet påbörjas 
under våren 2020 och finansieras inom sektor stödfunktioners investeringsbudget för 
verksamheternas behov.  
 
Idrottssalarna besiktigas varje år och vid anmärkning åtgärdas dem. Standarden är överlag god 
med undantag för Stenungskolan och då främst E-salen (den sal som ligger närmast 
järnvägen). Stenungskolan kan börja utnyttja Hallernas nya idrottshall när den står klar vid 
årsskiftet 2020–2021.  
 
Inom grundskolan finns 231 elevtoaletter, varav 30 är i behov av någon typ av åtgärd. Vilken 
typ av åtgärd som behöver vidtas varierar. Vissa toaletter behöver genomgå större renovering 
medan andra i huvudsak behöver målas om. Förbättringsåtgärder kommer att genomföras i 
enlighet med underhållsplanen. Hälften av toaletterna kommer att åtgärdas under 2020 och 
resterande toaletter kommer att åtgärdas under 2021. Kostnaden för åtgärderna uppgår till 
cirka 225 tkr. Finansiering sker inom befintlig underhållsbudget.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-06-03

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-08 
Kommunstyrelsen 2020-01-13 § 30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker förvaltningens förslag med tillägget: Kommunstyrelsen 
noterar att förvaltningen återkommer om könsneutrala omklädningsrum i samband med 
besvarande av motionen ” Inför könsneutrala enskilda omklädningsrum i Stenungsunds 
kommun - Alexandra Ward Slotte (M)”.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Petterson Bell 
(ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se 
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Benny Ankargren Till kommunstyrelsen 
Lokalresursstrateg 
 
 
Svar på uppdrag åtgärder skolans duschar, omklädningsrum, 
toaletter och idrottssalar 

 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att förklara uppdraget om åtgärder vad gäller skolans duschar, 
omklädningsrum, toaletter och idrottssalar som slutfört.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att se över standarden och städningen av 
skolans duschutrymmen, omklädningsrum, toaletter och idrottssalar. Uppdraget är ett resultat 
av en inkommen skrivelse.  
 
Samtliga duschrum utom 8 har för närvarande skiljeväggar. Draperier eller skiljeväggar 
kommer att sättas upp i dessa duschrum till en beräknad kostnad om 300 tkr. Arbetet påbörjas 
under våren 2020 och finansieras inom sektor stödfunktioners investeringsbudget för 
verksamheternas behov.  
 
Idrottssalarna besiktigas varje år och vid anmärkning åtgärdas dem. Standarden är överlag god 
med undantag för Stenungskolan och då främst E-salen (den sal som ligger närmast 
järnvägen). Stenungskolan kan börja utnyttja Hallernas nya idrottshall när den står klar vid 
årsskiftet 2020–2021.  
 
Inom grundskolan finns 231 elevtoaletter, varav 30 är i behov av någon typ av åtgärd. Vilken 
typ av åtgärd som behöver vidtas varierar. Vissa toaletter behöver genomgå större renovering 
medan andra i huvudsak behöver målas om. Förbättringsåtgärder kommer att genomföras i 
enlighet med underhållsplanen. Hälften av toaletterna kommer att åtgärdas under 2020 och 
resterande toaletter kommer att åtgärdas under 2021. Kostnaden för åtgärderna uppgår till 
cirka 225 tkr. Finansiering sker inom befintlig underhållsbudget.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att  
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 inventera grundskolornas duschutrymmen, omklädningsrum, idrottssalar och toaletter 
och möjlighet till enskilt könsneutralt omklädningsrum.  

 Göra en tidssatt plan för åtgärder inkl. kostnader, samt en underhållsplan. Uthyrning 
av idrottssalar och omklädningsrum ska vägas in i underhållsplanen. Åtgärder av 
duschutrymmen prioriteras.  

 Identifiera om kostnaderna faller inom ram eller kräver utökat budgetutrymme. 
 
Av beslutet framgår att de åtgärder som kan vidtas inom ram ska genomföras.  
 
Bakgrunden till uppdraget är att antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa från och med 
höstterminen 2019 utökades med 100 timmar. Av dem är 20 timmar förlagda till mellanstadiet 
och 80 timmar förlagda till högstadiet. Syftet med uppdraget är att tillse att grundskolan har 
kapaciteten och att standarden är fullgod för att tillgodose kravet på den utökade 
undervisningstiden. Av skrivelsen som ligger till grund för uppdraget framgår att skiljeväggar 
i duschutrymmena är en viktig fråga för eleverna. Till detta kommer också att se över hur 
städningen fungerar i de utrymmen som används under och i anslutning till 
idrottsundervisningen. Även städningen på toaletter ska ses över.   
  
Duschutrymmen 

Det finns i nuläget skiljeväggar eller mellanväggar i samtliga duschutrymmen förutom i åtta 
utrymmen. På skolornas elevråd har det framkommit att eleverna vill ha skiljeväggar där det 
inte redan finns samt dörrar eller duschdraperier där det inte finns.   
 
Det finns inte dörrar i några av de duschutrymmen som används av grundskolan. 
Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att installera dörrar i alla omklädningsrum 
på grund av utrymmesskäl. Dessutom skulle det innebära höga kostnader.  
 
Draperier blir efter hand ohygieniska och de behöver därför med regelbundenhet bytas ut eller 
tvättas. Det finns också en risk att draperier dras ner och det är inte alltid lätt att veta om det är 
under skoltid eller under halluthyrningstid. Det råder delade meningar inom 
grundskoleverksamheten om huruvida draperier är en bra lösning.  
 
Draperier eller skiljeväggar kommer att sättas upp i dessa duschrum till en beräknad kostnad 
om 300 tkr. Arbetet påbörjas under våren 2020 och finansieras inom sektor stödfunktioners 
investeringsbudget för verksamheternas behov.  
 
Standard idrottssalar 
De idrottshallar som idag har vikväggar för att kunna ha lektion för två klasser samtidigt är 
Kristinedalskolans stora idrottssal, Kyrkenorumskolan och Spekerödskolan. Idrottshallen på 
Hallerna kommer att ha två väggar vilket möjliggör för undervisning av tre klasser samtidigt. 
Stora Höga Arena, vilket inte är kommunens hall, kommer att få vikvägg under sommaren 
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2020. På Stora Högaskolan finns förutom tillgången till Stora Höga Arena en gymnastiksal 
till. Kristinedalskolan har förutom salen med vikvägg ytterligare en gymnastiksal och 
Stenungskolan har två gymnastiksalar. Utifrån idrottssalstillgång kommer skolorna att kunna 
svara upp mot den utökade undervisningstiden i ämnet. Det som skulle kunna orsaka ett 
problem är omklädningsrummen där klasser kommer att mötas mellan lektionerna och byta 
om i samma rum. Detta är dock något som redan sker och har så skett långt bakåt i tiden. En 
utbyggnad av dessa skulle inte vara möjligt av utrymmesskäl varför skolorna måste arbeta 
med schemaläggningen samt pedagogiskt med frågorna.  
 
Standarden i övrigt gällande idrottshallarna är väldigt god på Spekerödskolan och 
Kyrkenorumskolan. Den är god på Ekenäs, Ucklum, Kopper, Kristinedal, Stora Höga och 
Jörlanda. På Kristinedalskolans lilla gymnastiksal kan det behövas mer omfattande underhåll 
på en vägg. De fasta inventarierna byts ut med jämna mellanrum om det efter besiktning anses 
nödvändigt. Besiktning sker varje år. De lösa inventarierna slits mer där skolan inte kan låsa 
in dessa. Tjockmattor till exempel. slits fortare där hallen hyrs ut. På de skolor där salarna är 
mindre till storleken (Ekenäs, Kopper, Jörlanda, Kristinedal lilla) upplevs utrymmet begränsat 
för de äldre eleverna i åk 5 och framförallt i åk 6 men de fyller sin funktion. Ucklum har 
också en sal av denna storlek men det är endast elever upp till åk 3 på denna skola varför det 
inte betraktas som ett problem. Den skola med lägst standard på idrottssalarna är 
Stenungskolan och det gäller både A-salen och E-salen.  
 
Stenungskolan kan börja utnyttja Hallernas nya idrottshall när den står klar vid årsskiftet 
2020–2021. Dock behöver frågan belysas ur ett logistiskt och ekonomiskt perspektiv innan ett 
slutgiltigt beslut tas i frågan. I övrigt sker åtgärder efter besiktning och hanteras i fastighets 
underhållsbudget 
 
Standard toaletter 

Av 231 elevtoaletter1 på grundskolan är 30 stycken i behov av åtgärder. Åtgärderna skiljer sig 
åt, det kan handla om allt från endast målning till mer omfattande ingrepp.  

Kapacitet toaletter 

NIRAS kapacitetsutredning av grundskolorna i Stenungsunds kommun 2017 visade att antalet 
toaletter gott och väl motsvarade de krav på antal toaletter i förhållande till antal elever som 
finns. Antagande har gjorts att en toalett är dimensionerad för 15 elever, vilket följer 
Boverkets byggregler. Nedan tabell illustrerar kapaciteten per skola. 
 
Tabell: NIRAS kapacitetsutredning avseende toaletter  
Skola Kapacitet max antal elever  Antal elever 27/2 2020 
Ekenässkolan 375 291 
Hallernaskolan 450 170 

 
1 Toaletter i personalutrymmena är inte medräknade 
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Jörlandaskolan 480 254 
Kopperskolan 600 299 
Kristinedalskolan 795 533 
Kyrkenorumskolan 465 377 
Spekerödskolan 660 286 
Stenungskolan 510 430 
Stora Högaskolan 1110 773 
Ucklumskolan 165 39 

 

Elevernas upplevelse 

Göteborgsregionen genomför årligen en enkät för att mäta barn och föräldrars (?) uppfattning 
om kvaliteten i skolan. Enkäten går ut till alla elever i åk 2, åk 5, åk 9 och Gy åk 2. I enkäten 
som skickas ut till elever i årskurs 2 ställs en fråga om huruvida skolans toaletter är bra. 
Motsvarande frågeställning förekommer sedan 2017 inte i enkäten till övriga årskurser. Nedan 
redovisas, för åren 2017-2019, andelen av alla elever i årskurs 2 som besvarat enkäten och 
som valt svarsalternativet Stämmer helt och hållet eller stämmer delvis på påståendet: Skolans 
toaletter är bra.  
 
Tabell: Regiongemensam elevenkät åk 2, 2017-2019 
Skola 2017 2018 2019 
Ekenässkolan 71% 77% 53% 
Hallernaskolan 30% 42% 41% 
Jörlandaskolan 40% 82% 30% 
Kopperskolan 43% 52% 56% 
Kristinedalskolan 26% 40% 64% 
Kyrkenorumskolan 50% 62% 76% 
Spekerödskolan 63% 68% 38% 
Stora Högaskolan 33% 30% 43% 
Ucklumskolan 38% -* 75% 

* Resultat visas inte för enheter och grupper med färre än sju svar. 
 
Ett antal skolor har ett relativt lågt resultat och det ligger dessutom konstant lågt. Någon skola 
har ganska stora skillnader från år till år, Jörlanda t.ex., vilket är svårförklarat. Hallernaskolan 
ligger konstant lågt, Kristinedal ligger lågt 2017–2018 men höjer sig något 2019, Spekeröd 
däremot ligger relativt högt 2017–2018 men sjunker 2019. Det är anmärkningsvärt att dessa 
tre skolor har låga tal då det är dessa tre skolor som är nyast. Både Hallerna och Spekeröd 
togs i bruk 2015 medan Kristinedals låg- och mellanstadiedel byggdes upp igen efter branden 
och stod klar 2009. Det är svårt att utifrån denna enkät dra slutsatsen att toaletternas standard 
är problemet och det som de låga talen visar på. Placeringen av toaletterna på Kristinedal kan 
upplevas som mindre bra då det vetter rakt ut mot korridoren och klassrummens kapprum. På 
Spekeröd däremot så är toaletterna byggda med ett förrum så att känslan blir mer privat vilket 
torde underlätta för toalettbesök.   
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I SKL:s rapport Hygienrum i skolor, lokalåtgärder för en god arbetsmiljö (2015) ges stöd för 
resonemanget ovan bl.a. i följande citat: ”Barn och ungdomar har behov av integritet och 
avskildhet när de går på toaletten. De kanske inte vill bli sedda på väg till toaletten eller att 
deras toalettbesök ska uppmärksammas av någon annan. De kan också känna en oro över att 
dålig lukt på toaletten ska förknippas med dem, vilket kan leda till att de undviker 
toalettbesöket.” Av rapporten framkommer att ett antal faktorer som påverkar huruvida 
eleverna uppfattar skolans toaletter som bra. Vilka dessa faktorer är samt förvaltningens 
kommentarer framgår nedan. 

Dåligt städade Verksamheten anser att städningen är god. I de lägre 
årskurserna kan killar ha problem med att träffa rätt och 
således kissa utanför. Fram på dagen kan toaletterna därför 
vara nedsmutsade. Dock ska sägas att en toalett självklart kan 
bli nerkissad direkt efter att den har blivit städad varpå denna 
givetvis upplevs som äcklig.  
 
Emellanåt kan enstaka elever smuts ner på toaletterna med 
urin och avföring. Detta kan då ske i alla årskurser och det är 
också problematiskt att finna den skyldige. Det sker inte ofta 
men då det sker blir det till ett miljöproblem både för elever 
och städpersonal. 
 
Papper etc. utanför papperskorgar kan vara ett problem och då 
främst på morgonen om hallen har hyrts ut på kvällen. I 
synnerhet gäller detta problem på måndag morgon.  
 

Standarden på toaletterna är 
dålig 

En del toaletter är i behov av underhåll och då främst målning. 
Detta kommer att ske enligt underhållsplan och inom ram. 
 

Det finns för få toaletter Enligt den lokalkapacitetsberäkning som har gjorts av NIRAS 
är inte antalet toaletter ett problem. 
 

Placeringen av toaletter är 
inte bra 

Toaletter som är placerade precis i anslutning till exempelvis 
kapprum eller andra uppehållsrum utan förrum eller andra 
avskiljare upplevs i regel som mindre trevliga att gå på. Detta 
utifrån en integritetssynpunkt.  
 
Alltför undanskymda toaletter långt bort från vuxennärvaro 
kan också upplevas som otrygga ur en kränkningssynpunkt.  
 

Låsanordningarna är inte 
bra 

Det finns lite olika lösningar på låsanordningarna avseende 
säkerhetsaspekten ifall personal måste kunna ta sig in i toalett 
utifrån nödsituation. En del låsanordningar är relativt lätta att 
ta sig in i även för elever. När elever signalerar att det känns 
otryggt utifrån låsningsaspekten byts dessa låsanordningar ut 
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där det krävs specialverktyg för att ta sig in utifrån. 
Ljud Extra lister sätts upp när det efterfrågas och där det är möjligt. 

Yngre elever kan tycka att dörrarna blir trögare att få upp i och 
med detta och då uppleva ett obehag inför att gå på toaletterna. 

 

Åtgärder toaletter 

Av samtliga 231 elevtoaletter på grundskolan är 30 st i behov av åtgärder. Åtgärderna 
kommer att ske i enlighet med underhållsplanen som för 2020 innebär att 15 st toaletter 
åtgärdas och att 15 st åtgärdas 2021. Åtgärderna ser lite olika ut på olika toaletter med allt 
från bara målning på vissa och större renovering på några. Kostnaderna för detta uppgår till 
ca. 225 tkr per år och finns i underhållsbudgeten.  

Andra åtgärder som byte av lås, lister etcetera, sker kontinuerligt om behov uppstår.  

Förslag på att städa toaletterna två gånger per dag finns. En toalett tar cirka 5 minuter att städa 
vilket innebär att en skola som Kopperskolan med 27 toaletter skulle ta 2 timmar och 15 min 
extra att städa per dag, detta utan hänsyn tagen till förflyttningar mellan de olika byggnaderna 
som exemplet Kopperskolan består av. För att klara av detta behöver städet prioritera 
toaletterna och lägga mindre tid på t.ex. klassrum eller korridorer. Ett annat alternativ är att 
öka upp personalstyrkan men det är svårt utifrån tjänstgöringsgrad. Dessutom finns det 
ingenting som säger att den toalett som städas på morgonen innan skolstart inte skulle kunna 
bli nedkissad 10 minuter efter städning vilket innebär att toaletten likväl skulle vara äcklig 
från låt säga 8:00 till 12:00. Lösningen är snarare att arbeta med information och inlärning 
från tidig ålder, både i förskola och skola men inte minst involvera föräldrarna.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för att åtgärda duschutrymmena med skiljeväggar samt draperier är cirka 300 tkr 
och tas från sektor stödfunktioners investeringsmedel för verksamheternas behov. 

Kostnader för att åtgärda toaletter ligger i underhållsplan och uppgår till 225 tkr för år 2020 
och 225 tkr för år 2021.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Installation av skiljeväggar eller draperier i duschutrymmena leder till mer avskildhet när 
eleverna duschar. Det bedöms skapa bättre förutsättningar för elevers deltagande på 
idrottslektionerna.  
 
Standardförbättring av toaletterna syftar alla till att få bukt med faktorer som kan vara en 
orsak till att eleverna väljer att inte gå på toaletten under skoltid.  Elevernas hälsa såväl som 
koncentrationsförmåga gynnas vilket torde underlätta förmågan att inhämta kunskap.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-08 
Kommunstyrelsen 2020-01-13 § 30 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner och sektor utbildning 
 
 
Marcus Starcke Elisabeth Andreasson 
Sektorchef Tf sektorchef 
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

  
 
 
 
 
§ 30 Dnr: KS 2020/447 
 
Uppdrag åtgärder skolans duschar, omklädningsrum, toaletter och 
idrottssalar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
 

1. Inventera grundskolornas duschutrymmen, omklädningsrum, idrottssalar och toaletter 
och möjlighet till enskilt könsneutralt omklädningsrum.  

2. Göra en tidssatt plan för åtgärder inkl. kostnader, samt en underhållsplan. Uthyrning 
av idrottssalar och omklädningsrum ska vägas in i underhållsplanen. Åtgärder av 
duschutrymmen prioriteras.  

3. Identifiera om kostnaderna faller inom ram eller kräver utökat budgetutrymme. 
 
Åtgärder inom ram genomförs. Planering, status och behov av utökat budgetutrymme 
återrapporteras kvartal 2, 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsundspartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
inkom med en skrivelse 2019-12-19 där partierna vill ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra åtgärder gällande skolans duschar, omklädningsrum, toaletter och idrottshallar.  
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse från ST, S, C, V, MP 2019-12-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår ett tillägg till punkt 1, inventering: Inventera 
grundskolornas duschutrymmen, omklädningsrum, idrottssalar, toaletter och möjlighet till 
enskilt könsneutralt omklädningsrum. 
 
Melisa Nilsson (S) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) förslag. 
 
Maria Renfors (M) föreslår avslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag. 
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Uppdrag åtgärder skolans duschar, omklädningsrum, toaletter och idrottssalar  
KS 2020-01-13

  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att

1. Inventera grundskolornas duschutrymmen, omklädningsrum, idrottssalar och toaletter

2. Göra en tidssatt plan för åtgärder inkl. kostnader, samt en underhållsplan. Uthyrning av 

idrottssalar och omklädningsrum ska vägas in i underhållsplanen.  Åtgärder av 
duschutrymmen prioriteras.


3. Identifiera om kostnaderna faller inom ram eller kräver utökat budgetutrymme.


Åtgärder inom ram genomförs.  Planering, status och behov av utökat budgetutrymme 
återrapporteras kvartal 1, 2020.

 


Bakgrund

Från hösttermin 2019 har timplanen utökats i ämnet idrott.  Detta är positivt ur ett 
folkhälsoperspektiv och även efterfrågat av elever.  Tyvärr ger det ökade antalet idrottstimmar inte 
full utväxling när elever inte vill använda omklädningsrummen pga bristande möjlighet till 
enskildhet. Alla skolor lyfter att behovet av översyn av mellanväggar och duschdörrar/
duschdraperier i omklädningsrummen är en viktig fråga hos eleverna via elevråd och trivsel och 
trygghetsenkäterna.

 

I och med den utökade timplanen i ämnet idrott behöver även salar och omklädningsrum ses över 
och planeras för åtgärder. Detta är en akut fråga för många skolor. Skiljevägg/vikvägg skulle 
kunna monteras in så att idrotten kan genomföras med två klasser samtidigt.


Återkommande rapporter visar att elever känner obehag av att använda toaletterna på skolor.  I 
Stenungsund är ca 50% av elever och föräldrar nöjda med toaletterna på skolorna.  Nödvändiga 
åtgärder är fler toaletter, renovering av befintliga toaletter, eller städning två ggr/dag, speciellt på 
toaletter för yngre elever.

 

Agneta Pettersson Bell (Stenungsundspartiet), förste vice ordförande kommunstyrelsen

Bo Pettersson (S), ordförande kommunstyrelsen

Linda-Maria Hermansson (C)

Emma Ramhult (V)

Jimmy Lövgren (MP)


Det goda exemplet Kopperskolan	 	 	 	 	 En skoltoalett på eftermiddagen


KS_dusch_200113_APB
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-06-03

  
 
 
 
 
§ 50 Dnr: KS 2020/182 
 
Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå läsår 2019/2020 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på 
förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet 
med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. 
 
Under läsåret 2019/2020 testas och implementeras en ny modell för systematiskt 
kvalitetsarbete utifrån tre övergripande teman: Mål och resultat, trygghet och trivsel och 
lärandeprocesser. Den första sektorsövergripande rapporten som presenteras för 
kommunstyrelsen är på tema 2: Trygghet och trivsel.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Bilaga 2020-06-03 
 
 
 
Beslut skickas till 
Rebecka.hellman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/182
2020-02-17

 
Rebecka Hellman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare  
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå läsår 2019/2020 tema 2: Trygghet och trivsel 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på 
förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet 
med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. 
 
Under läsåret 2019/2020 testas och implementeras en ny modell för systematiskt 
kvalitetsarbete utifrån tre övergripande teman: Mål och resultat, trygghet och trivsel och 
lärandeprocesser. Den första sektorsövergripande rapporten som presenteras för 
kommunstyrelsen är på tema 2: Trygghet och trivsel.  
 
Beskrivning av ärendet 
Med systematiskt kvalitetsarbete avses att planera, följa upp och utveckla utbildningen. I 
Stenungsund genomförs uppföljningar vilka sammanställs på verksamhetsnivå. För att 
avhjälpa brister och utveckla utbildningen tar verksamheterna fram åtgärder. Huvudmannen 
följer upp de av Skolverket rekommenderade områdena och vidtar åtgärder. 
    
Under läsåret 2019/2020 testas och implementeras en ny modell för systematiskt 
kvalitetsarbete utifrån tre övergripande teman: Mål och resultat, trygghet och trivsel och 
lärandeprocesser. Modellen är framtagen med skolverkets rekommendationer för systematiskt 
kvalitetsarbete som grund och ämnar skapa ett större djup i analys och uppföljning och 
därmed bidra till en högre måluppfyllelse.  
 
Enligt den nya modellen sammanställs uppföljningen på verksamhetsnivå tre gånger om året 
utifrån aktuellt tema, för att där mynna ut i konkreta åtgärder för att avhjälpa de 
utvecklingsområden som framkommer. Åtgärderna från de verksamhetsvisa uppföljningarna 
återfinns även som aktiviteter i kommunens verksamhetsplan.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/182
2020-02-17

För att möjliggöra en strategisk överblick presenteras verksamhetsuppföljningarna i en 
sammanställd uppföljning för hela sektorn. Den första sektorsövergripande uppföljningen är 
på tema 2: Trygghet och trivsel och presenteras i bilaga 2020-06-03.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Vidtagna åtgärder i verksamhetsplan 2021 väntas på aggregerad nivå få positiva effekter på 
barns kunskaper och utveckling. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Bilaga 2020-06-03 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson   
Tf sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Rebecka.hellman@stenungsund.se
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Rebecka Hellman 
 
 
Sektorns samlade uppföljning till huvudman på tema trygghet och 
trivsel läsåret 2020/2021 
 
Skollagen reglerar att utbildning ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Verksamhet förskola och fritidshem ska 
utformas på ett sådant sätt att barn och elever tillförsäkras en säker, trygg och i övrigt god 
miljö. 
 
Diskrimineringslagen reglerar aktiva åtgärder mot diskriminering. Skollagen slår fast att 
huvudmannen ska säkerställa att ett målinriktat arbete för att förebygga kränkande behandling 
sker. Med utgångspunkt i båda lagtexterna ska en plan mot kränkande behandling och 
diskriminering upprättas och diarieföras för varje år och enhet.  

Vidare reglerar skollagen att elevhälsan ska bedrivas förebyggande och hälsofrämjande.  
Samtliga skolformer har läromål i sina läroplaner kopplade till normer och värden.  

Följande rapportering av verksamheternas arbete på temat trygghet och trivsel grundar sig i 
nämnda lagkrav och läromål och syftar till att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete som 
med utgångspunkt i verksamheternas behov och utmaningar leder till ökad måluppfyllelse.     

Förskola  
Nuläge  
I de kvalitetsdialoger som genomförts som en del av det systematiska kvalitetsarbetet, 
framgick att flertalet av kommunens förskolor arbetar med att tydligare förankra, konkretisera 
och följa upp upprättade planer mot kränkande behandling och diskriminering. Planen ses 
som ett levande dokument som används i det dagliga arbetet och en tydlig ansvarsfördelning 
för aktiviteter och rutiner finns upprättad. Vissa förskolor lyfter att planen ännu inte är 
tillräckligt utvecklad och förankrad i utbildningen. I dessa fall finns en medvetenhet om 
problematiken med detta och det lyfts som ett uttalat utvecklingsmål.  
 
Det kvantitativa underlaget för analys i förskolan är främst Göteborgsregionens (GR) 
regiongemensamma enkät i förskola/pedagogisk omsorg. Stenungsunds kommun har de 
senaste åren legat konsekvent runt 5.8 på en sjugradigskala på temat trygghet och gemenskap. 
Skillnaderna mellan förskolor i kommunen var marginella i rapporteringen från 2018 och 
ingen förskola utmärkte sig i negativ bemärkelse.   
 
I den senaste vårdnadshavarenkäten från vårterminen 2020 har vissa frågor gjorts om och 
lagts till. Uppföljningen på temat kallas nu normer och värden och indexet för temat baseras 
på sju frågor som sammanfattas i ett snitt på skalan noll till fem istället för noll till sju. I det 
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övergripande indexet för normer och värden får Stenungsund som helhet 4.27, vilket är 
jämförbart med GR på 4.33. I en jämförelse mellan förskolor i kommunen sticker enstaka 
förskolor ut och resultaten varierar från 3.05 till 4.81. Tar vi bort privata aktörer varierar 
resultaten från 3.90 till 4.69. En större skillnad mellan förskolorna kan således skönjas jämfört 
med tidigare år, även om merparten av förskolorna hamnar mellan 4 och 4.5. Anledningen till 
detta kan vara att frågorna nu är fler och mer varierade, vilket medför en mer nyanserad bild. 
Men en överhängande risk är att det beror på en låg svarsfrekvens på 53% som riskerar 
förmedla en missvisande bild. I och med den låga svarsfrekvensen bör samtliga resultat tolkas 
med försiktighet.   
 
Frågor som ingår i indexet för temat normer och värden  

 
Göteborgsregionens regiongemensamma enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2020  
 
På konstaterandet ”jag upplever att mitt barn trivs i förskolan” uppger 56% av 
vårdnadshavarna att de instämmer helt, 35% instämmer delvis. 
 
De kommunala förskolorna tillämpar aktionsforskning för att driva utbildningarna framåt och 
antar ett relationellt perspektiv där fokus läggs på sociala och organisatoriska förutsättningar 
snarare än barnets egenskaper. I ett kategoriskt perspektiv har barnet svårigheter, i ett 
relationellt perspektiv är barnet i svårigheter. Eventuella problem lyfts från barnet till 
utbildningen.1 Barnens delaktighet säkerställs i arbetet med trygghet och trivsel genom 
exempelvis barnråd, kontaktbarometern, trygghets-/barnvandringar, samtalsmattan etcetera. 

 
1 Specialpedagogiska skolmyndigheten (https://www.spsm.se/stodmaterial-forskola/start---stodmaterial-
forskola/uppstartstraff/) 

mitt barn trivs på förskolan 

mitt ban känner sig tryggt på förskolan 

mitt barn känner den personal som möter dem på 
förskolan 

personalen bemöter mitt barn på ett sätt som passar 
barnet 

förskolan stimulerar barnens samspel i grupp 

mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut 
missförstånd, kompromissa och respektera varandra 

barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Vet inte

Jag upplever att...
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Samtliga aktiviteter är tänkta att säkerställa att barnens egna upplevelser och behov 
framkommer och möts.  
 
Tid avsätts för dialog och arbete i grupp både inom den egna verksamheten och förskolor 
emellan där samverkan lyfts som en framgångsfaktor. Förste förskollärare finns tillgängliga 
för att arbeta med riktade insatser utifrån behov och ses som en viktig del i arbetet med 
likvärdighet. Förste förskollärare arbetar med fokus på det kollegiala lärandet och 
kollaborativa lärprocesser. Ett exempel är förskolornas lärgruppsarbete där personal genom 
reflekterande samtal och samarbete lär av varandra och utvecklar sin profession. I vissa fall 
har detta lett till instiftande av lokala processledare med nyckelrollsuppdrag. Ytterligare två 
förste förskollärare har nyligen rekryterats för att satsa ytterligare på kompetensutveckling, 
förebyggande arbete och likvärdighet i kommunen.  
 
Det finns en utbredd förståelse för lärmiljöns påverkan på trygghet och trivsel och arbetet med 
att säkerställa trygga lärmiljöer och närvarande pedagoger pågår. Trygghet och trivsel ska 
genomsyra lärmiljön både inne- och utomhus. Framförallt behöver dolda utrymmen 
uppmärksammas. Flera förskolor lyfter vikten av närvarande pedagoger och att samtliga 
pedagoger känner ett ansvar för samtliga barn på förskolan.    
 

Nationella initiativ används för att lyfta frågor kring kropp och gränser 
och för att motverka sexuella övergrepp. Rädda barnens kampanj Stopp! 
Min kropp! är en vägledning för viktiga vuxna i barnens liv med tips och 
råd på hur vi kan närma oss frågor om gränser och kroppen. Målet är att 
säkerställa barns medvetenhet om kroppens värde och därmed ge barn en 
trygghet och känsla i vad som känns bra och rätt och hur de kan säga och 
visa ja och nej. På så sätt är kampanjen även ett verktyg för att underlätta 
för utsatta barn att berätta.    
 

Förskolebrevet är ett initiativ riktat specifikt mot 
förskolor där tydliga riktlinjer och checklistor ställts 
upp för att förebygga sexuella övergrepp och skapa 
trygghet hos förskolebarn.  Förskolebrevet är påskrivet 
av all personal.  
 
Barnets bästa möte (BBM) är ett lokalt initierat pilotprojekt som startats på två förskolor. 
Projektet är ett samarbete med centrala barn och elevhälsan där fokus läggs på ett salutogent 
förebyggande arbete2 med barnets bästa i fokus. Tanken med projektet är att arbeta fram ett 
hållbart arbetssätt som ska generera ett ökat kvalitetstänk med fokus på mellanmänskliga 
proportioner. 

 
2 I ett salutogent perspektiv ligger fokus på hälsosamma resurser och förmågor i stället för att uppmärksamma 
det som är sjukt eller inte fungerar (Specialpedagogiska skolmyndigheten, https://www.spsm.se/stodmaterial-
forskola/start---stodmaterial-forskola/uppstartstraff/) 
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Utmaningar och åtgärder  
Trots ett aktivt arbete med 
att säkerställa att planerna 
mot kränkande 
behandling och 
diskriminering är levande 
dokument kopplade till 
tydliga behovsanalyser, 
aktiviteter och ansvarig 
personal har vissa 
förskolor inte nått ändå 
fram. Här behöver 
verksamheten fortsätta sitt 
arbete med att säkerställa 
tydliga rutiner och 
strukturer på samtliga förskolor.  

Utav de frågor som ställs i GR:s vårdnadshavarenkät och som ligger till grund för det index 
som räknas ut för temat normer och värden, är det ingen av frågorna som avviker stort från 
genomsnittet och därmed påverkar i positiv eller negativ riktning. Två frågor på temat har 
emellertid genererat högre siffror för svarsalternativet ”vet inte”, vilket exkluderas från 
medelvärdet. ”Jag upplever att mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut 
missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (15% vet inte) och ”Jag upplever att 
barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
funktionsnedsättning” (16% vet inte). Tänkbara orsaker kan vara brister i information om 
utbildningen till vårdnadshavare, eller ett förhållningssätt hos personalen där en tydlighet i de 
här frågorna inte förmedlas utåt och tolkas/förstås av vårdnadshavare. Flera förskolor har lyft 
arbetet med könsroller och normer som ett viktigt utvecklingsområde och i det framtida 
arbetet med normkritik bör frågor kring vilken värdegrund som förmedlas till barn och 
vårdnadshavare innefattas. Arbetet är en del av planerna mot kränkande behandling och 
diskriminering och behöver systematiseras ytterligare i verksamheten.    
 
Frågan: ”Jag upplever att barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning”, är den enda på temat normer och värden som 
visar en skillnad på mer än ett par procentenheter mellan vårdnadshavare till pojkar och 
vårdnadshavare till flickor. 79% av vårdnadshavarna till flickor är positiva till förskolans 
arbete med frågan, medan 74% av pojkarnas vårdnadshavare är positiva. Skillnaden på 5 
procentenheter kan bero på en låg svarsfrekvens och därav vara missvisande, men bör nämnas 
för framtida uppföljning av mer underbyggt analysmaterial.  
 
En konstant utmaning för förskolan är mätbarhet. Hur kan vi säkerställa att vårdnadshavarens 
och pedagogens upplevelse av barnens trygghet stämmer?  Arbetet med att involvera barnen i 
samtliga delar av undervisningen, inte minst i trygghetsfrågor, pågår som nämnts med 

Utmaningar Åtgärder 
 Genomarbetade och 

välförankrade planer mot 
kränkande behandling och 
diskriminering 

 Systematiserat arbete med 
normer och värdegrund  

 Orosanmälningar 
socialtjänsten  

 Kränkande behandling barn 
emellan  

 Samverkan enheterna emellan 
med fokus på kollegialt lärande 
vid framtagning av planer mot 
kränkande behandling och 
diskriminering  

 Utvecklande och bibehållande 
av normkritiskt förhållningsätt 
via lärgrupper 

 Kompetenshöjande insatser 
tillsammans med socialtjänsten  

 Framtagning av tydliga riktlinjer 
och rutiner för anmälningar av 
kränkande behandling och 
diskriminering 
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trygghetsvandringar, barnråd etcetera. Vidare krävs att personalen har kompetens för att 
uppmärksamma oroande signaler och beteenden som inte nödvändigtvis har med situationen 
på förskolan att göra. Socialtjänsten har poängterat för verksamheten att antalet 
orosanmälningar från förskolorna är förhållandevis lågt. De har även lyft att ett samarbete 
mellan socialtjänsten och verksamheten skulle kunna vara ett bra sätt att kompetensutveckla 
personalen inom förskolan i frågor kopplade till att uppmärksamma ett barns signaler då en 
orosanmälan skulle kunna vara relevant.  Ett samarbete skulle även gynna kontakten mellan 
socialtjänsten och förskolan vid eventuella fall när kontakt krävs.   
 
En kartläggning över samtliga förskolors arbete med förebyggande arbete, utredningar och 
rapportering i Skalman genomfördes under vårterminen 2019. Kartläggningen följdes av en 
utbildning i ledningsgruppen som även genomfördes med all förskolans personal på 
respektive APT. Utbildningsinsatsen gick igenom vad som räknas som en kränkning, vad 
skollagen säger, vad som bör rapporteras i Skalman och hur det ska rapporteras.  
 
Vid en granskning av inrapporterade ärenden barn emellan kan det ifrågasättas huruvida dessa 
kan ses som kränkande behandling enligt diskrimineringslagen. För att en kränkning ska vara 
en kränkning krävs medvetenhet om att det är en kränkning hos parterna. Ett barn har inte 
medvetenhet nog för att förstå när de kränker någon, men samtidigt kan det vara viktigt att 
rapportera incidenter som kan upplevas som negativa av barnen för att kunna se mönster och 
anpassa verksamheten. Frågan som uppstår är huruvida detta bör göras i Skalman eller inte 
och hur information och riktlinjer i frågan kan tydliggöras ytterligare för personalen.   

Grundskola  
Nuläge 
På grundskolan har en omfattande analys av samtliga planer mot kränkande behandling och 
diskriminering genomförts. Planerna utgör grunden för det förebyggande och främjande 
arbetet och ett verksamhetsövergripande omtag har prioriterats i årets arbete med temat.  

Det kvantitativa underlaget för analys i grundskolan är främst GR:s regiongemensamma 
elevenkät. Enkäten sammanfattar svaren på flera enkätfrågor och genererar ett indexvärde för 
olika teman.  
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Göteborgsregionens regiongemensamma elevenkät 2020, resultat för årskurs 2   
Årskurs två följer resultaten för GR i stort, men en nedgång sedan 2018 kan utläsas för 
indexet för trygghet. Tittar vi på indexen för individuella skolor framkommer skillnader, 
främst gällande studiero. Indexet för studiero innefattar endast en fråga3 för årskurs två och 
skolornas resultat varierar från 41 till 70.  

 

Göteborgsregionens regiongemensamma elevenkät 2020, resultat för årskurs 5 
Årskurs fem ligger något över snittet i GR på samtliga områden med en tydlig förbättring för 
indexet för elevhälsa. I jämförelser mellan skolor sticker studiero ut som det område där det 
finns störts skillnader mellan skolor. Skolornas resultat för indexet varierar mellan 45 och 61.  

Bryts indexet för studiero ner syns att frågan som har störst negativ påverkan är; ”på 
lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet”. Resultatet för frågan har sjunkit från 

 
3 Det är lugn och ro i klassrummet  
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45 till 41 mellan 2018 och 2020. Samtidigt har resultatet för frågan ”jag har studiero på 
lektionerna” gått upp från 60 till 66. Det sammantagna resultatet för indexet förblir detsamma.   

 

Göteborgsregionens regiongemensamma elevenkät 2020, resultat för årskurs 9   
Årskurs nio följer GR i stort men med något lägre resultat för de sammanställda indexen för 
studiero, grundläggande värden i undervisningen/lärandet och förhindra kränkningar. 
Positiva förändringar sedan 2018 kan ses för indexen trygghet och elevhälsa. Likt de andra 
årskurserna är det studiero som får lägst resultat. För årskurs nio varierar skolornas resultat i 
mindre utsträckning. Likt årskurs fem har frågan; ”på lektionerna stör andra elever ordningen 
i klassrummet” en större negativ påverkan på indexet för studiero än frågan ”jag har studiero 
på lektionerna”.  

I en jämförelse mellan årskurserna framkommer att studieron succesivt försämras ju högre 
upp i åldrarna eleverna kommer.  
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Endast marginella skillnader mellan pojkar och flickors svar kan ses i de olika årskurserna. 
Om någon betydande skillnad kan urskiljas är det för indexet grundläggande värden i 
undervisningen/lärandet i årskurs nio. Här är resultatet för flickor 51 och resultatet för pojkar 
57. Bryts indexet ner svarar flickor generellt sett lite mer negativt på samtliga frågor. På 
frågan ”i min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen” har 19% av pojkarna svarat att 
det stämmer helt och hållet jämfört med 8% av flickorna.  

Valet att genomföra analyser av samtliga planerna mot kränkande behandling och 
diskriminering grundades i ett identifierat behovet av att säkerställa välfungerande 
styrdokument i enlighet med gällande lagstiftning på samtliga grundskolor. Ett välfungerande 
och systematiskt främjande och förebyggande arbete ses som en grundförutsättning för både 
trygghet och studiero.  

Med utgångspunkt i en dokumentanalys kallad WPR – What´s the Problem Approach (Bacchi 
1999, 2009), har skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling analyserats. 
Utifrån en framtagen sammanställning (Gustafsson & Wrethander, 2020) av vad som ska 
finnas med i dokumenten Plan mot kränkande behandling, enligt skollagen och 
Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering, enligt Diskrimineringslagen har en 
modell för analys tagits fram. Planerna har analyserats utifrån frågorna: 

 Vad finns med? 

 Vad finns med som inte behöver finnas med? 

 Vad är otydligt, felaktigt? 

 Vad saknas? 

Analyserna har sedan följts upp av gruppdialoger mellan rektorer och verksamhetschef för 
vidare analys. Generellt sett är planerna omfattande och välarbetade, men varierar i både 
omfattning och kvalitet. 

Med utgångspunkt i Skollagens regler om anmälningsplikt har även de anmälningar som 
rapporterats i Skalman under 2019 följts upp. Sammanställningen av dessa har analyserats 
utifrån: 

 Vad har anmälts som en kränkning? 

 Vilka åtgärder har vidtagits? 

 Hur har åtgärderna följts upp? 
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Utmaningar och åtgärder 
De första resultaten från 
GR:s elevenkät 
levererades i slutet av 
april 2020. Analysen av 
resultaten är genomförd 
på en övergripande nivå, 
men en djupare analys 
behöver genomföras av 
verksamheten. Framförallt 
behöver skillnader i fråga 
om studiero analyseras 
ner på enhetsnivå. Vissa 
skolor sticker ut i 
resultatet i en årskurs men 
inte i en annan, vilket kan 
bero på att det är enstaka 
klasser som påverkar resultatet. Samtidigt kan det finnas mer generella problem.  

Då den fråga som påverkar indexet för studiero mest i både årskurs fem och nio är; ”på 
lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet”, är pågående satsningar för att 
utveckla ledarskapet i klassrummet högst relevanta. En utvärdering av genomfört arbete bör 
följas av vidare riktade insatser på temat.  

Analyserna av planerna mot kränkande behandling och diskriminering och de gemensamma 
dialogerna mellan rektorer och verksamhetschef visar att det finns en oklarhet vem planerna 
ska skrivas för. Det finns en uppfattning att de ska rikta sig till såväl personal, som elever och 
vårdnadshavare. Detta bidrar till att de blir omfattande och otydliga.  

En annan utmaning är att klargöra skillnaden mellan redogörelse för uppföljningar och 
utvärderingar av genomförda aktiva åtgärder under föregående år och redogörelse för 
genomförande och resultat av kartläggningar i verksamheten. I alla planer saknas 
beskrivningar av hur resultaten av kartläggningar i verksamheterna har använts som grund för 
planering av aktiva åtgärder. I redogörelsen av detta ska också framgå hur analysen 
genomförts med koppling till samtliga diskrimineringsgrunder. Översikten av planerade 
aktiva åtgärder ska enligt lagkraven ha en tidsplan och tidsatta, uppföljningsbara och tydliga 
mål för varje åtgärd. De flesta skolor har mål satta för de aktiva åtgärderna men få av dem har 
tidsatt målen. 

Generellt gäller de aktiva åtgärder som skrivs fram i planerna trakasserier och kränkande 
behandling mellan elever. Ingen skola har tagit upp hur de ska arbeta med aktiva åtgärder för 
att förebygga, främja och förhindra trakasserier och kränkande behandling mellan personal 
och elever. Några skolor har fastslagna rutiner och riktlinjer för hur detta ska hanteras om det 
händer, men inga förebyggande aktiva åtgärder listas. Ytterligare en utmaning är arbetet med 

Utmaningar Åtgärder 
 Studiero 
 Genomarbetade och 

välförankrade planer mot 
kränkande behandling och 
diskriminering utifrån 
gällande lagstiftning  

 Arbetet med aktiva åtgärder 
mot diskriminering och 
kränkande behandling 

 Skalman 

 Vidare analys av GR:s elevenkät 
och riktade insatser utifrån 
identifierade behov 

 Verksamhetsövergripande mall 
för planer mot kränkande 
behandling och diskriminering 

 Kompetensutveckling för att 
skapa en gemensam förståelse 
för lagstiftningen på varje 
enhet, med utgångspunkt i varje 
enhets behov. Samt 
erfarenhetsutbyte och spridning 
mellan skolor  

 Översyn av Skalman utifrån 
grundskolans behov och 
gällande lagstiftning  
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aktiva åtgärder mot direkt och indirekt diskriminering, samt av bristande tillgänglighet i 
verksamheten.  

Slutligen visar dokumentanalysen av planerna på otydligheter och felaktigheter i vissa 
framskrivna riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande behandling. I dialogerna mellan rektorer och verksamhetschefer framkommer att 
detta många gånger har sin förklaring i oklarheter och felaktigheter i Skalmans upplägg. 
Främst handlar det om oklarheter kopplade till ansvarsfördelning och delegationsordning.   

Det finns ett behov av kompetensutveckling för personal och rektorer kopplat till vissa delar 
av Diskrimineringslagen och Skollagen i de avsnitt som rör kränkande behandling. 
Kompetensutvecklingen behöver även innefatta handhavande av Skalman. Det finns flera 
exempel på anmälningar som saknar grund i lagstiftning och som skapar en stor administrativ 
börda som medför att anmälningarna inte hanteras utifrån gällande regler.  

Gymnasieskola  
Nuläge 
Nösnäsgymnasiet (hädanefter Nösnäs) har i årets arbete med att ta fram planer mot kränkande 
behandling och diskriminering samarbetat mer mellan enheterna. Detta för att skapa ett 
enhetligt förhållningssätt samtidigt som planerna anpassas utifrån de olika enheternas 
varierande behov. Planerna uppdateras årligen utifrån skollagen och diskrimineringslagen och 
är aktiva styrdokument som följs upp utifrån bestämda rutiner och strukturer. Från erfarenhet 
konstateras att punktinsatser endast ger effekt under en kortare tid om inte det förebyggande 
och främjandet arbetet vävs in i samtliga delar av verksamheten. 

De senaste enkätsvaren som finns tillgängliga för gymnasieskolan är skolinspektionens 
elevenkät för vårterminen 2019. I och med att materialet är ett år gammalt är resultatet något 
förlegat, men det har använts och legat till grund för arbetet under det senaste året. I 
Skolinspektionens elevenkät sammanfattas svaren på flera enkätfrågor och genererar ett 
indexvärde för olika teman. När indexsiffrorna för relevanta områden jämförs, framkommer 
att Nösnäs i stort följer genomsnittet i riket. Jämför vi på enhetsnivå kan viss skillnad skönjas 
mellan enheterna.  
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Skolinspektionens skolenkät 2019 

Tittar vi på förändringar sedan den senast genomförda enkäten syns den största positiva 
utvecklingen när det kommer till skolans arbete med att förhindra kränkningar och 
grundläggande värden i undervisningen/lärandet. Denna positiva trend gäller inte för enhet 
fyra. Trots att det är relativt små negativa förändringar sticker enhet fyra ut i jämförelser med 
de andra enheterna.  

 

Skolinspektionens skolenkät 2019 
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Flera riktade insatser har skett på enhet fyra för att komma tillrätta med uppkomna problem i 
form av bråk och stök i klassrummen. Arbetet med frågor kopplade till jämställdhet och 
jämlikhet har intensifierats. Exempelvis har elever getts analys och diskussionsuppgifter 
kopplade till spelfilmen Dolda tillgångar.4 Ett initiativ som spridit sig till de andra enheterna. 
Enhet fyra har även påbörjat ett värdegrundsarbete med arbetslivet. Representanter från stora 
byggföretag och teknikföretag har föreläst om företagets värdegrund och vikten av en 
värdegrund enhetlig med demokratiska värderingar för att få anställning. Enheten uppger att 
personal upplever att satsningen gett resultat i form av ett mer respektfullt förhållningssätt i 
klassrummet och poängterar att detta är ett långsiktigt arbete som kommer att fortgå.  Vidare 
har en översyn av det arbetsförlagda lärandet (apl) och värdegrunden hos de företag som tar 
emot elever från Nösnäs påbörjats. Målet är att apl-platser som godkänts av skolan i framtiden 
ska kvalitetssäkras inte enbart utifrån yrkesspecifika läromål, utan även utifrån den 
värdegrund som definieras i gymnasieskolans läroplan.  

Om skolinspektionsenkätens indexresultat bryts ner på kön uppger flickor lägre siffror för 
indexet trygghet än pojkar. Skillnaden är 0,5 sett till hela Nösnäs, men större skillnader ses på 
de olika enheterna.  

 

Skolinspektionens skolenkät 2019 

Nösnäs har under flera års tid arbetat med att försöka få en jämnare könsfördelning mellan 
flickor och pojkar på de olika programmen. Främst har det innefattat att få fler flickor att söka 
sig till teknikprogrammet och det industritekniska programmet genom att bjuda in till dagar 
där de får möjlighet att lära sig mer om programmen. Även om flickor fortfarande är 
underrepresenterade är de fler idag och Nösnäs har en högre kvot än genomsnittet i riket. 
Liknande insatser har nu börjat även för de program som traditionellt sett lockar flest flickor, 

 
4 Filmen baseras på en bok med samma namn och berör den sanna historien om tre kvinnliga afroamerikanska 
matematiker som arbetade på NASA under början av 1960-talet. 
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som vård och omsorgsprogrammet.  Arbetet kan kopplas till trygghet och studiero då det 
syftar till att öka jämställdheten på programmen och bryta skadliga normer. 

Nösnäs lyfter arbetet med normer och värden som otroligt viktigt i arbetet med att förebygga 
kränkande behandling och diskriminering, men även för att säkra studiero. Många av de 
observerade problemen i klassrummen och på skolan i stort kopplas till bristande respekt för 
varandra och värdegrundsfrågor. Nösnäs som helhet har arbetat med mentorsrutiner och hur 
mentorer ska ta sig an klassrummet som en del av det främjande och förebyggande arbetet. 
Samtidigt ses klassrumsplaceringar över och hur grupper formas vid grupparbeten för att 
försöka bryta grupperingar som agerar och påverkar varandra negativt.  

Utvecklingssamtal och hälsosamtal är viktiga forum för att identifiera otrygghet och utsatthet. 
Även direktkommunikation mellan föräldrar och personal rörande frågor kopplade till 
värdegrund har testats i form av föräldramöten. En möjlighet som ses över är att ha 
föräldramöten i samtliga årskurser, inte bara årskurs ett.  

Utmaningar och 
åtgärder 
Skolinspektionens 
elevenkät är från 2019 och 
underlaget är således 
något förlegat. För att 
säkerställa en bättre 
kontinuitet av 
analysmaterial förs 
diskussioner på Nösnäs 
om att genomföra egna 
enkäter med utvalda 
indikatorer från 
Skolinspektionens 
elevenkät eller GR:s 
elevenkäter. På så sätt skulle oroande tendenser snabbare fångas upp och analyseras. 
Exempelvis skulle skillnader mellan flickor och pojkar på frågor om trygghet kunna 
analyseras närmre, både kopplat till program och specifika frågor kopplade till indexet.  

Studiero är det index som får lägst siffror i skolinspektionens elevenkät, vilket följer trenden i 
riket. Om indexet bryts ner, syns att den frågan som har störst negativ påverkan är: ”På 
lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet”. Utifrån dessa resultat har ett behov av 
att satsa ytterligare på ledarskap i klassrummet identifierats. Eftersom lärares upplevelser av 
störningar i klassrummet kopplas ihop med värdegrund lyfter Nösnäs att kontinuiteten i deras 
arbete med dessa frågor behöver säkerställas även för att öka studieron. Nösnäs planerar att 
ytterligare strukturerar upp arbetet med aktiva åtgärder mot kränkande behandling och 
diskriminering genom att tydliggöra arbetet i programmens egna årshjul. Ett ökat samarbete 

Utmaningar Åtgärder 
 Kontinuerlig tillgång till 

analysmaterial 
 Studiero  
 Kontinuitet i arbetet med 

aktiva åtgärder mot 
kränkande behandling och 
diskriminering 

 Kränkningar på nätet och via 
sociala medier 

 Skalman 

 Se över tillgång till regionala 
enkäter och eventuell 
framtagning av egna enkäter 

 Kompetensutveckling kopplat 
till ledarskap i klassrummet 

 Systematiserat arbete på 
programnivå och samarbete 
mellan elevhälsan och arbetslag 

 Samarbete mellan arbetslag och 
biblioteket med fokus på 
”nätvett”   

 Kompetensutveckling i vad som 
ska anmälas och en översyn av 
systemet utifrån gymnasiets 
behov och gällande lagstiftning 
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mellan arbetslag och elevhälsan har påbörjats och kommer att fortsätta som en långsiktig 
satsning.  

Efter ett identifierat behov av kompetensutveckling har utbildning i Skalman genomförts. 
Ytterligare ett tillfälle som kommer att behandla systemet Skalman, men även vad som 
kännetecknar en kränkning och vad som ska anmälas, är planerad till hösten. Nösnäs 
poängterar att Skalman är svårt att förstå för läraren när anmälan ska göras. Vidare 
konstateras att få anmälningar kopplade till incidenter på nätet anmäls. Detta beror på att de är 
svåra att upptäcka, men Barn- och elevombudet lyfter att mobbning och kränkningar på 
internet och sociala medier ökar. Nösnäs prioriterar därför ”nätvett” som ett fokusområde. 
Digital källkritik kopplas samman med beteende och värderingar och arbetet är ett samarbete 
mellan bibliotek och arbetslag.  

Vuxenutbildning  
Nuläge  
Planen mot kränkande behandling och diskriminering uppdateras årligen och är ett aktivt 
styrdokument som följs upp utifrån bestämda rutiner och strukturer. Arbetet med att motverka 
diskriminering och kränkande behandling fortgår. Temaveckor, enkäter och kontinuerliga 
inslag i undervisningen utgör grunden för ett aktivt elevinflytande och möjliggör för skolans 
personal att ta del av de synpunkter och önskemål som eleverna framför. På 
vuxenutbildningen ses elevinflytande ses som en förutsättning för att fånga upp saker som inte 
fungerar och för att säkerställa både trygghet och studiero.  

Vuxenutbildningen har inte tillgång till en lika omfattande uppföljning av trygghet och 
studiero genom regiongemensamma enkäter och skolinspektionsenkäter som de andra 
verksamheterna inom sektor utbildning och tar därför fram egna enkäter.  

I den senaste enkäten (vårterminen 2019) för grund- och gymnasienivåstuderande, uppgav en 
majoritet av svarande elever att de trivs bra på skolan (78,6%5) och att de är nöjda med nivån 
av elevinflytande (87,3%). I den senaste genomförda enkäten på SFI (höstterminen 2019) 
uppgav en majoritet av de svarande att de alltid, eller oftast, kan koncentrera sig på 
lektionerna. Utav de som svarade att de inte kunde koncentrera sig uppgav 46,3% att det 
berodde på att studierna upplevs som för svåra.  

I och med den variation av elever som läser på vuxenutbildningen krävs en flexibilitet i 
verksamheten för att fånga upp synpunkter och eventuella orosmoment. Exempelvis har 
somliga svårt att fylla i enkäter på grund av språksvårigheter, medan somliga studerar på 
distans med begränsad direktkontakt med personal på vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen 
arbetar aktivt med att förhålla sig till dessa skiftande förutsättningar och lägger fokus på att 
skapa forum för dialog. Både mellan personal och mellan personal och elever.  Exempelvis 
har ett arbete med lärgrupper för att ytterligare lägga fokus på likabehandling initierats. 
Planerade aktiviteter kommer att påbörjas under hösten 2020.  

 
55 Svarade antingen en fyra eller en femma på en femgradig skala.  
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Efter ett identifierat behov av kompetensutveckling i Skalman har riktade insatser genomförts. 
Vid två tillfällen har informationsmöten genomförts på temat, där fokus har varit hur systemet 
fungerar och handhas, men även vad som ska rapporteras.  Vuxenutbildningen upplever att 
dessa informationsmöten har medfört en kompetenshöjning hos personalen i vad som ska 
anmälas utifrån gällande lagstiftning, men att systemet har brister och behöver anpassas 
utifrån vuxenutbildningens verksamhet.   

Utmaningar och 
åtgärder  
I och med att 
vuxenutbildningen själva 
tar fram enkäter har 
vuxenutbildningen en 
utmaning i att säkerställa 
systematik och kontinuitet 
i deras uppföljningar och 
analyser.  En översyn av indikatorer i elevenkäterna behöver genomföras som en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet framöver. Denna behöver utgå ifrån vuxenutbildningens behov 
av jämförbart analysunderlag för att säkra måluppfyllelse. Indikatorerna bör framtas i dialog 
mellan verksamhet och förvaltning för att innefatta även huvudmans perspektiv. Rutiner och 
riktlinjer för när enkäterna ska gå ut och vem som ska ansvara för att ta fram enkäterna bör 
ingå i processen.   

En annan utmaning för vuxenutbildningen är utvärdering av externt inköpta 
distansutbildningar. Vissa kurser köps av extern leverantör för enstaka elever. Den externa 
leverantören är sedan den som utvärderar kursen och förser vuxenutbildningen med 
analysunderlag. Då Stenungsunds kommun ansvarar för kvaliteten i utbildning som levereras 
genom den kommunala vuxenutbildningen är detta inte optimalt. En diskussion pågår därför 
mellan kommunerna i Göteborgsregionens norra nätverk för att försöka hitta lösningar för att 
ta över ägandet av utvärderingarna från den externa leverantören. Den externa leverantören 
motsätter sig inte detta men en överenskommelse som fungerar i praktiken behöver nås.    

Vuxenutbildningen uppfattning att Skalman som verktyg inte är anpassat efter deras 
verksamhet och att verktyget därför inte fungerar optimalt behöver ses över.  

Sektor utbildning   
Nuläge  
Under läsåret 2019/2020 testas och implementeras en ny modell för systematiskt 
kvalitetsarbete utifrån tre övergripande teman: Mål och resultat, trygghet och trivsel och 
lärandeprocesser. Det här är den första sektorsövergripande rapporten på temat trygghet och 
trivsel.  
 

Utmaningar Åtgärder 
 Jämförbart analysunderlag för 

kvalitetsanalyser 
 Utvärderingar av 

distansutbildning från extern 
leverantör 

 Skalmans utformning 

 Ta fram indikatorer och rutiner 
för egna enkäter  

 Överenskommelse med GR:s 
norra nätverk ang. ägandeskap 
av externa leverantörers 
utvärderingar av utbildning 

 Översyn av Skalman utifrån 
vuxenutbildningens behov  
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Modellen är framtagen med skolverkets rekommendationer för systematiskt kvalitetsarbete 
som grund och ämnar skapa ett större djup i analys och uppföljning och därmed bidra till en 
högre måluppfyllelse. Arbetet med att utveckla modellen fortgår. Främst ligger fokus på att se 
över de mindre strukturerna som indikatorer, former för uppföljning etcetera. Arbetet ses som 
en process där dialog och flexibilitet skapar grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete som 
fungerar utifrån både verksamhet och huvudmans perspektiv.  
Utmaningar och åtgärder  
Processen att se över vad 
som bör vara med i 
rapporter för trygghet och 
trivsel kommer att fortgå. 
Tydligheten i vad som ska 
rapporteras behöver bli 
bättre och bestämt 
analysmaterial behöver 
finnas för jämförelse 
mellan enheter och över 
tid. Inför nästa rapport på 
temat kommer indikatorer 
sättas för samtliga 
verksamheter tillsammans 
med utvecklingsledare 
och en översyn över 
tillgängligt material och rutiner kopplade till framtagning av materialet kommer att 
genomföras. För de verksamheter som har tillgång till GR-enkäter och skolinspektionens 
elevenkät kommer indikatorer väljas från dessa. På så sätt säkerställs möjlighet till jämförelser 
med GR och riket. Vidare genomförs en översyn över eventuellt behov av framtagande av 
egna kompletterande enkäter för att säkerställa kontinuerligt underlag. För vuxenutbildningen 
som saknar tillgång till GR- och skolinspektionsenkäter krävs framtagning av egna enkäter.    

Samtliga verksamheter har utmaningar kopplade till anmälningar av kränkande behandling 
och diskriminering. Skalman upplevs som svårt att förstå och anses inte vara tillräckligt 
anpassat utifrån de olika verksamheternas behov. Samtidigt upplevs en otydlighet i vad som 
bör rapporteras. Systemet behöver ses över på sektorsnivå för att säkerställa att alla 
verksamheters problem med verktyget adresseras. Detta behöver ske tillsammans med 
systemleverantör. Vidare behöver sektorgemensamma rutiner och riktlinjer för anmälningar 
tas fram utifrån gällande lagkrav. I samband med detta behöver även delegationsordningen ses 
över. Framtagna rutiner och riktlinjer bör följas av kompetenshöjande insatser.  

Utifrån inkomna skolinspektionsärenden kan konstateras att rutiner för att lämna synpunkter 
och klagomål till huvudman inte fungerar optimalt. Skolinspektionen får in ärenden som 
borde behandlas av huvudman. Som ett resultat har förvaltningen sett över de riktlinjer och 
rutiner som finns tillgängliga på hemsidan och nått slutsatsen att dessa behöver förenklas och 

Utmaningar Åtgärder 
 Relevant underlag för analys  
 Anmälningar av kränkande 

behandling och diskriminering 
 Skalman 
 Klagomål till huvudman  

 Framtagande av indikatorer för 
samtliga verksamheter på temat 
trygghet och trivsel  

 Framtagning av 
sektorsgemensamma rutiner 
och riktlinjer för anmälningar av 
kränkande behandling och 
diskriminering utifrån gällande 
lagstiftning  

 Översyn av Skalman utifrån 
samtliga verksamheters behov 
och gällande lagstiftning  

 Framtagning av nya rutiner och 
riktlinjer för klagomål till 
huvudman, samt översyn av 
klagomålshanteringen 
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förtydligas för att vara lättillgängliga för både elever och vårdnadshavare. Vidare behöver 
ägandeskapet av eventuella åtgärder förtydligas. En välfungerande klagomålshantering 
behövs för att ge förvaltningen relevant underlag för att förbättra verksamheten.    
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-06-03

  
 
 
 
 
§ 53 Dnr: KS 2020/444 
 
Rapportering av Lex Maria och Lex Sarah januari - april 2020 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar rapporten om Lex Maria och Lex Sarah januari – april 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporteringen gäller perioden januari – april för Lex Sarah och Lex Maria. I rapporteringen 
ingår antal ärenden, område, beskrivning och Inspektionen för Vård och Omsorgs bedömning 
för Lex Sarah respektive Lex Maria. Totalt 1 Lex Sarah och 1 Lex Maria har rapporterats till 
Inspektionen för Vård och Omsorg under perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Bilaga 2020-05-04 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/444
2020-05-04

 
Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Rapportering av Lex Maria och Lex Sarah januari - april 2020 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporteringen gäller perioden januari – april för Lex Sarah och Lex Maria. I rapporteringen 
ingår antal ärenden, område, beskrivning och Inspektionen för Vård och Omsorgs bedömning 
för Lex Sarah respektive Lex Maria. Totalt 1 Lex Sarah och 1 Lex Maria har rapporterats till 
Inspektionen för Vård och Omsorg under perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
Bilaga 2020-05-04 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
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Lex Sarah januari-april 2020 

Antal Område Ärendebeskrivning 
 

IVO bedömning 

1 Särskilt boende Dåligt bemötande Avslutat ärendet 
 

1 inskickad Lex Sarah till IVO under perioden 

 

 

Lex Maria januari-april 2020 

Antal Område Ärendebeskrivning 
 

IVO 
bedömning 

1 Funktionshinder och 
hemsjukvård 

läkemedelsförväxling Pågående 
ärende 

 

1 inskickad Lex Maria till IVO under perioden 
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 MEDDELANDE FRÅN 

STYRELSEN NR 10/2020 

Vårt ärendenr: 
20/00360 

 

  

 2020-05-29   

    

   

 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 

 

 Kommunstyrelserna 
Regionstyrelserna 
 

Meddelande från styrelsen -  Förbundsavgift år 2021 

till Sveriges Kommuner och Regioner  
 
Ärendenr: 20/00360 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 2020-
05-29 beslutat  

att fastställa avgiftssatsen till 0,1129 promille till Sveriges Kommuner och Regioner 
samt 

att även år 2021 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 
invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare 

Bakgrund  

Förbundsavgiften baseras på den avgiftsmodell som beslutades på kongressen 2007, 
se paragraf 9 i stadgarna. Beräkningen av medlemmens avgift för 2021 baseras på 
den fastställda medelskattekraften i riket 2020 och medlemmens invånarantal 2019.  

Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen 
oförändrad under 2018-2019. Föregående år beslutade förbundet att ändra linje och 
lämna förbundsavgiften oförändrad i kronor. Kansliet föreslår därmed en ny 
sänkning av promillesats för 2021 från 0,1149 (2020) till 0,1129, vilket innebär att 
förbundsavgiften blir 522 mkr, d.v.s. samma nivå som 2020.  

Förslaget ryms inom kongressens beslut som anger att ramen för förbundsavgiften 
för perioden 2021-2024 ska vara 0,125 promille. 

Förbundsavgift 2014-2021, mkr 

Förbund  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
SKL  Promille 0,1257 0,1247 0,1237 0,1197 0,1197 0,1197 0,1149 0,1129 
Totalt Mkr 448 455 473 483 507 522 522 522 
 

I bilaga 1 redovisas det medlemsvisa utfallet av förslaget till 2021 års avgiftsnivåer. 
Sammantaget blir det en oförändrad förbundsavgift vilket beror på att promillesatsen 
sänks från 0,1149 till 0,1129. För den enskilde medlemmen kan det bli både större och 
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mindre förändringar i avgiften jämfört med 2020 beroende på hur medlemmens 
invånarantal har utvecklats.  
Styrelsen har tidigare år givit en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än  
200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare. Det innebär att de 
fyra största kommunerna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, har 10 
procents rabatt, liksom Region Stockholm, Västra Götalandsregionen samt Region 
Skåne. Kansliet föreslår att motsvarande beslut fattas även för år 2020. 
Förbundsavgiftens utveckling 
Som framgår av diagrammet nedan har intäkterna från förbundsavgiften realt sjunkit 
under de senaste åren. Om förbundsavgiften istället hade vuxit i takt med 
kostnadsutvecklingen från år 2004 och framåt, skulle den år 2021 vara ca 712 mkr 
d.v.s. 190 mkr högre. I praktiken har alltså förbundsavgiften sjunkit med cirka 22 
procent sedan 2005. 

 
Som konstateras ovan i avsnittet om förbundsavgiften 2021, krävs både besparingar 
inom kansliet och ökad utdelning och gottgörelse under perioden 2021-2023 från 
dotterbolagen respektive pensionsstiftelsen för att nå en budget i balans 2023.  
 

Beslutet om ny avgift för 2020, redovisat per medlem, finns i bilaga 1. 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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Förslag till förbundsavgift 2021per medlem

Avgift 2021, kronor
Medelskattekraft 2020 fastställd 232 529
Befolkning riket 2019 10 319 473
Avgiftssats promille 0,1129

Region Avgift 2021, kronor
Stockholms 56 081 000
Uppsala 10 052 000
Södermanlands 7 798 000
Östergötlands 12 208 000
Jönköpings 9 535 000
Kronobergs 5 282 000
Kalmar 6 440 000
Gotlands kommun
Blekinge 4 192 000
Skåne 32 513 000
Hallands 8 744 000
Västra Götalands 40 729 000
Värmlands 7 409 000
Örebro 7 994 000
Västmanlands 7 233 000
Dalarnas 7 552 000
Gävleborgs 7 540 000
Västernorrlands 6 439 000
Jämtlands 3 430 000
Västerbottens 7 128 000
Norrbottens 6 566 000

Kommun Avgift 2021, kronor
Upplands Väsby 1 220 000
Vallentuna 893 000
Österåker 1 192 000
Värmdö 1 179 000
Järfälla 2 097 000
Ekerö 750 000
Huddinge 2 960 000
Botkyrka 2 473 000
Salem 440 000
Haninge 2 401 000
Tyresö 1 266 000
Upplands-Bro 770 000
Nykvarn 289 000
Täby 1 889 000
Danderyd 863 000
Sollentuna 1 934 000
Stockholm 23 007 000
Södertälje 2 594 000
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Nacka 2 760 000
Sundbyberg 1 367 000
Solna 2 164 000
Lidingö 1 263 000
Vaxholm 315 000
Norrtälje 1 638 000
Sigtuna 1 280 000
Nynäshamn 750 000
Håbo 574 000
Älvkarleby 248 000
Knivsta 495 000
Heby 369 000
Tierp 554 000
Uppsala 5 442 000
Enköping 1 183 000
Östhammar 583 000
Vingåker 239 000
Gnesta 298 000
Nyköping 1 484 000
Oxelösund 314 000
Flen 434 000
Katrineholm 912 000
Eskilstuna 2 801 000
Strängnäs 957 000
Trosa 359 000
Ödeshög 140 000
Ydre 99 000
Kinda 261 000
Boxholm 144 000
Åtvidaberg 302 000
Finspång 574 000
Valdemarsvik 207 000
Linköping 4 277 000
Norrköping 3 750 000
Söderköping 384 000
Motala 1 146 000
Vadstena 196 000
Mjölby 727 000
Aneby 179 000
Gnosjö 255 000
Mullsjö 192 000
Habo 326 000
Gislaved 786 000
Vaggeryd 373 000
Jönköping 3 699 000
Nässjö 827 000
Värnamo 907 000
Sävsjö 306 000
Vetlanda 721 000
Eksjö 465 000
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Tranås 498 000
Uppvidinge 252 000
Lessebo 228 000
Tingsryd 325 000
Alvesta 530 000
Älmhult 463 000
Markaryd 270 000
Växjö 2 466 000
Ljungby 748 000
Högsby 155 000
Torsås 186 000
Mörbylånga 400 000
Hultsfred 374 000
Mönsterås 353 000
Emmaboda 248 000
Kalmar 1 821 000
Nybro 533 000
Oskarshamn 711 000
Västervik 964 000
Vimmerby 411 000
Borgholm 285 000
Gotland 3 130 000
Olofström 353 000
Karlskrona 1 752 000
Ronneby 778 000
Karlshamn 851 000
Sölvesborg 458 000
Svalöv 374 000
Staffanstorp 664 000
Burlöv 498 000
Vellinge 961 000
Östra Göinge 394 000
Örkelljunga 270 000
Bjuv 412 000
Kävlinge 834 000
Lomma 652 000
Svedala 580 000
Skurup 417 000
Sjöbo 504 000
Hörby 411 000
Höör 439 000
Tomelilla 357 000
Bromölla 338 000
Osby 348 000
Perstorp 197 000
Klippan 467 000
Åstorp 419 000
Båstad 396 000
Malmö 8 120 000
Lund 3 277 000
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Landskrona 1 207 000
Helsingborg 3 869 000
Höganäs 705 000
Eslöv 887 000
Ystad 801 000
Trelleborg 1 191 000
Kristianstad 2 247 000
Simrishamn 504 000
Ängelholm 1 114 000
Hässleholm 1 369 000
Hylte 284 000
Halmstad 2 693 000
Laholm 678 000
Falkenberg 1 188 000
Varberg 1 692 000
Kungsbacka 2 208 000
Härryda 996 000
Partille 1 029 000
Öckerö 339 000
Stenungsund 702 000
Tjörn 420 000
Orust 399 000
Sotenäs 237 000
Munkedal 277 000
Tanum 337 000
Dals-Ed 127 000
Färgelanda 174 000
Ale 821 000
Lerum 1 115 000
Vårgårda 310 000
Bollebygd 249 000
Grästorp 149 000
Essunga 148 000
Karlsborg 183 000
Gullspång 139 000
Tranemo 313 000
Bengtsfors 257 000
Mellerud 244 000
Lilla Edet 369 000
Mark 913 000
Svenljunga 283 000
Herrljunga 249 000
Vara 421 000
Götene 346 000
Tibro 295 000
Töreboda 244 000
Göteborg 13 672 000
Mölndal 1 817 000
Kungälv 1 211 000
Lysekil 383 000
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Uddevalla 1 488 000
Strömstad 347 000
Vänersborg 1 039 000
Trollhättan 1 548 000
Alingsås 1 086 000
Borås 2 966 000
Ulricehamn 647 000
Åmål 331 000
Mariestad 644 000
Lidköping 1 052 000
Skara 494 000
Skövde 1 474 000
Hjo 242 000
Tidaholm 337 000
Falköping 872 000
Kil 317 000
Eda 225 000
Torsby 305 000
Storfors 105 000
Hammarö 435 000
Munkfors 99 000
Forshaga 302 000
Grums 237 000
Årjäng 265 000
Sunne 349 000
Karlstad 2 461 000
Kristinehamn 636 000
Filipstad 280 000
Hagfors 305 000
Arvika 685 000
Säffle 405 000
Lekeberg 216 000
Laxå 149 000
Hallsberg 419 000
Degerfors 254 000
Hällefors 184 000
Ljusnarsberg 125 000
Örebro 4 083 000
Kumla 569 000
Askersund 298 000
Karlskoga 797 000
Nora 281 000
Lindesberg 620 000
Skinnskatteberg 115 000
Surahammar 264 000
Kungsör 227 000
Hallstahammar 428 000
Norberg 150 000
Västerås 4 039 000
Sala 600 000
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Fagersta 351 000
Köping 688 000
Arboga 370 000
Vansbro 178 000
Malung-Sälen 265 000
Gagnef 271 000
Leksand 415 000
Rättvik 288 000
Orsa 182 000
Älvdalen 184 000
Smedjebacken 286 000
Mora 536 000
Falun 1 558 000
Borlänge 1 378 000
Säter 292 000
Hedemora 406 000
Avesta 608 000
Ludvika 706 000
Ockelbo 155 000
Hofors 252 000
Ovanåker 306 000
Nordanstig 249 000
Ljusdal 497 000
Gävle 2 686 000
Sandviken 1 030 000
Söderhamn 674 000
Bollnäs 706 000
Hudiksvall 985 000
Ånge 245 000
Timrå 471 000
Härnösand 660 000
Sundsvall 2 608 000
Kramfors 481 000
Sollefteå 504 000
Örnsköldsvik 1 470 000
Ragunda 139 000
Bräcke 166 000
Krokom 392 000
Strömsund 306 000
Åre 305 000
Berg 185 000
Härjedalen 265 000
Östersund 1 673 000
Nordmaling 188 000
Bjurholm 63 000
Vindeln 142 000
Robertsfors 177 000
Norsjö 105 000
Malå 81 000
Storuman 154 000
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Sorsele 65 000
Dorotea 67 000
Vännäs 231 000
Vilhelmina 175 000
Åsele 73 000
Umeå 3 380 000
Lycksele 322 000
Skellefteå 1 904 000
Arvidsjaur 164 000
Arjeplog 73 000
Jokkmokk 129 000
Överkalix 87 000
Kalix 418 000
Övertorneå 113 000
Pajala 159 000
Gällivare 460 000
Älvsbyn 212 000
Luleå 2 050 000
Piteå 1 110 000
Boden 737 000
Haparanda 254 000
Kiruna 600 000
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 Dokumentnamn Version    
 Tertialrapport 1/2020 1.0 
   
 Datum Sida  
 2020-05-13 Sida 1(7) 

 

Tertialrapport 1 2020 SOLTAK AB  

Inledning 

Rapporten bygger på bokslut per 2020-04-30 samt innehåller en prognos för 2020. 

Delårsbokslut för SOLTAK AB  

Bolagets utfall för den aktuella perioden uppgår till 2 882 Tkr. 

Prognostiserat resultat för 2020 uppgår till 1 200 Tkr. 

Analys av periodens resultat och prognos görs i avsnitten för respektive affärsområde. 

 

Semesterlöneskuld 

Vid delårsbokslutet i april är semesterlöneskulden för bolaget hög, då den mesta semestern tas ut under 

sommaren. Vid delårsbokslutet i augusti är skulden däremot låg eftersom sommarmånaderna har passerat. 

Förändringen av skulden per 2020-04-30 uppgår till 1 119 Tkr och påverkar resultatet negativt. Posten är 

redovisad under personalkostnader.  

 

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING 

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2020 april april april 2020 2020

Rörelsens intäkter

Omsättning, affärsområde ekonomi 16 700 5 567 5 784 217 17 078 378

Omsättning, affärsområde lön 35 100 11 700 11 228 -472 33 530 -1 570

Omsättning, affärsområde IT & projekt 99 600 33 200 34 747 1 547 99 680 80

151 400 50 467 51 759 1 292 150 288 -1 112

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -61 695 -20 565 -20 313 252 -64 475 -2 780

Personalkostnader -62 965 -20 988 -19 149 1 839 -58 370 4 595

Av- och nedskrivningar -26 140 -8 713 -9 230 -517 -25 645 495

-150 800 -50 267 -48 692 1 574 -148 490 2 310

Rörelseresultat 600 200 3 066 2 866 1 798 1 198

Finansnetto -600 -200 -184 16 -598 2

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 2 882 2 882 1 200 1 200

och skatt
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Affärsområde ekonomi 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till 60 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2020 är 200 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2020-04-30: 

 

Rörelsens intäkter: 

- Sålda tjänster ligger i nivå med budget. 

- Tillkommande tjänster avser uppsättning av två nya kunder i bolagets affärssystem. Från den 4 

maj hantera bolaget även ekonomiadministrationen för Tjörns Bostads AB samt Tjörns Hamnar 

AB.  

- Övriga intäkter avser lönebidrag från Arbetsförmedlingen. 

Rörelsens kostnader: 

- Övriga kostnader visar en avvikelse på sammantaget 160 Tkr. Avvikelsen är främst hänförbar till 

uppsättningen av ovan nämnda kunder.  

Prognos affärsområde ekonomi 

Prognostiserat resultat för 2020 är 200 Tkr. 

Prognosen för affärsområdet är att den ekonomiska trenden fortsätter resterande av året. 

 

 

RESULTATRÄKNING - affärsområde ekonomi

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2020 april april april 2020 2020

Rörelsens intäkter

Hantera leverantörsfakturor 4 260 1 420 1 472 52 4 260 0

Hantera kundfakturor 5 100 1 700 1 650 -50 5 100 0

Hantera in- och utbetalningar 2 572 857 807 -51 2 572 0

Fakturautskrifter 1 040 347 383 37 1 040 0

Övriga intäkter 200 67 157 90 300 100

Övriga tjänster 48 16 16 0 48 0

Tillkommande tjänster 0 0 171 171 328 328

Avskrivningar 3 480 1 160 1 128 -32 3 430 -50

16 700 5 567 5 784 217 17 078 378

Rörelsens kostnader

Supportavtal -2 000 -667 -701 -34 -2 000 0

Konsulter -520 -173 -332 -159 -910 -390

Övriga kostnader -1 410 -470 -491 -21 -1 420 -10

Personalkostnader -9 200 -3 067 -3 044 23 -9 030 170

Avskrivningar -3 480 -1 160 -1 128 32 -3 430 50

-16 610 -5 537 -5 696 -160 -16 790 -180

Rörelseresultat 90 30 87 57 288 198

Finansnetto -90 -30 -28 2 -88 2

Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt 0 0 60 60 200 200
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Affärsområde lön 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till ett underskott på 148 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2020 är underskott på 1 980 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2020-04-30: 

 

Rörelsens intäkter: 

- Intäkterna visar en negativ avvikelse på sammantaget 472 Tkr. Avvikelsen beror på  

minskning av volym när det gäller affärsområdes två tjänster. 

- Övriga tjänster avser intäkter för tillkommande uppdrag under perioden. Detta består både utav 

vidarefakturering av kostnader samt utförda tjänster som ej funnits i budget.  

- Övriga intäkter avser lönebidrag från Arbetsförmedlingen. 

Rörelsens kostnader: 

- Övriga kostnader visar en positiv avvikelse på sammantaget 319 Tkr. Avvikelsen är främst 

hänförbar till personalkostnader men affärsområdet har också ökade kostnader för supportavtal. 

Detta avser tecknade avtal, som inte låg inom budget.   

Prognos affärsområde lön 

Prognostiserat resultat för 2020 är ett underskott på 1 980 Tkr.  

 

Kostnaderna för affärsområdet ligger i nivå med budget.  

Däremot prognostiseras minskade intäkter när det gäller försäljning av tjänster. Utfallet för januari till april 

visar betydligt lägre volymtal när det gäller utbetalda löner samt anställningsärenden. Prognosen maj-

december bygger på fortsatt minskade intäkter. 

 

RESULTATRÄKNING - affärsområde lön

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2020 april april april 2020 2020

Rörelsens intäkter

Administrera löner 27 220 9 073 8 753 -320 26 150 -1 070

Anställningsärenden 4 955 1 652 1 110 -541 3 900 -1 055

Övriga intäkter 85 28 69 40 205 120

Avskrivningar 2 840 947 921 -25 2 815 -25

Tillkommande tjänster 0 0 375 375 460 460

35 100 11 700 11 228 -472 33 530 -1 570

Rörelsens kostnader

Supportavtal -3 070 -1 023 -1 174 -150 -3 230 -160

Konsulter -990 -330 -361 -31 -1 320 -330

Övriga kostnader -3 225 -1 075 -1 054 21 -3 295 -70

Personalkostnader -24 765 -8 255 -7 803 452 -24 640 125

Av- och nedskrivningar -2 840 -947 -920 27 -2 815 25

-34 890 -11 630 -11 311 319 -35 300 80

Rörelseresultat 210 70 -83 -153 -1 770 -1 770

Finansnetto -210 -70 -64 6 -210 -210

Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt 0 0 -148 -148 -1 980 -1 980
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Affärsområde IT och projekt 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till 2 970 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2020 är 2 980 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2020-04-30: 

 

Rörelsens intäkter: 

- Intäkterna för perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 1 547 Tkr. 

- Volymerna för de flesta tjänsterna ligger i nivå med budget.  

- IT-arbetsplats samt Skola Kungälv innehåller båda klientkostnader. Avvikelsen på båda posterna 

beror dels på en förskjutning mellan tjänsterna, var datorn debiteras, samt även en viss 

volymökning jämfört med budget.  

- Datacenter visar en negativ avvikelse, men innebär också lägre kostnader för bolaget. 

- Kostnaderna för inköp av IT-licenserna är lägre än budgeterat. Vilket visas både med lägre 

intäkter samt kostnader.  

- Tjänsten print avviker positivt mot budget, och förklaras av initiala intäkter från kunden för bland 

annat frakt och licenskostnader.  

- Utöver budgeterade tjänster har bolaget också tillkommande beställningar under året;  

IT-utrustning har köpts in för kommunerna med ca 1 000 Tkr. Övriga tillkommande tjänster är 

IT-tjänster för Edethus AB samt hantering av kommunernas inköp avseende telefoniutrustning.  

Här redovisas även de konsulter som vidarefaktureras direkt till kunden och ligger utanför 

bolagets tjänster. Totalt uppgår dessa tilläggstjänster till ca 780 Tkr för årets första fyra månader. 

Rörelsens kostnader: 

- Kostnaderna visar en positiv avvikelse på sammantaget 1 415 Tkr. 

- Avseende supportavtal, så har tecknande av nya avtal pågått under våren. Ett par avtal har 

avtalsstart något längre fram. När avtalen inte har varit på plats, har konsultavrop skett i väntan på 

detta. Detta förklarar avvikelsen på ovan två poster. 

- Personalkostnadernas avvikelser förklaras också av det arbetet som pågår enligt ovan. Tillsättning 

sker succesivt av vakanta tjänster 

- Licenserna ligger generellt lägre än budget. I budgeten finns också budgeterat för arbete kring 

java-licensieringen.  

- Avvikelsen avseende avskrivningar beror på periodisering. Prognosen på helår är att 

avskrivningarna kommer att falla ut lägre än budget. 

 

Prognos affärsområde IT & projekt 

Prognostiserat resultat för 2020 är 2 980 Tkr. 

Prognosen för intäkterna är i nivå med budget. Däremot så har bolaget mer intäkter på 

tilläggsbeställningar och något lägre prognos på de budgeterade intäkterna. 

På kostnadssidan prognostiserar bolaget lägre kostnader än budget, på ca 4 075 Tkr. En förklaring är en 

större budgetpost avseende datacenter, vilket också visas på lägre intäkter för aktuell tjänst. Prognosen för 

licenserna visar också en positiv avvikelse, 840 tkr. 
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I prognosen finns en uppskattning på uppdragsbeställningar för årets resterande åtta månader. Prognosen 

för IT-utrustning motsvaras av utfallet för januari-april. 

 

 

RESULTATRÄKNING - affärsområde IT & projekt

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2020 april april april 2020 2020

Rörelsens intäkter

Nät som tjänst 16 125 5 375 5 320 -55 16 125 0

IT- arbetsplats 8 470 2 823 2 573 -251 7 620 -850

Skola Kungälv 15 860 5 287 6 225 939 17 090 1 230

Skola LE 480 160 160 0 480 0

Datacenter 14 700 4 900 4 510 -390 13 100 -1 600

Övriga IT-tjänster 17 995 5 998 5 999 0 17 995 0

Licenser 8 760 2 920 2 256 -664 7 260 -1 500

Uppdragsbeställningar 1 870 623 541 -82 1 620 -250

Beredskap 1 400 467 295 -171 850 -550

Print 3 500 1 167 1 548 382 3 500 0

Avskrivningar 10 440 3 480 3 446 -34 10 440 0

IT utrustning 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000

Övriga intäkter 0 0 96 96 250 250

Tillkommande tjänster 0 0 777 777 2 350 2 350

99 600 33 200 34 747 1 547 99 680 80

Rörelsens kostnader

Supportavtal -22 275 -7 425 -4 398 3 027 -19 900 2 375

Konsulter -4 910 -1 637 -3 734 -2 098 -9 300 -4 390

Licenser -13 670 -4 557 -3 943 614 -12 830 840

Övriga kostnader -9 605 -3 202 -4 125 -923 -10 270 -665

Personalkostnader -29 000 -9 667 -8 303 1 364 -24 700 4 300

Av- och nedskrivningar -19 840 -6 613 -7 182 -569 -19 400 440

-99 300 -33 100 -31 685 1 415 -96 400 4 075

Rörelseresultat 300 100 3 062 2 962 3 280 2 980

Finansnetto -300 -100 -92 8 -300 0

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 2 970 2 970 2 980 2 980

och skatt
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Prognos per kommun 2020 SOLTAK AB 

Tabellen på nästa sida visar bolagets prognos på intäkter för helåret. 

Prognosen är uppdelad per kommun där budget samt prognos framgår för samtliga kommuner. 

Kolumnerna längst till höger summerar budget samt prognosen för 2020 

Uppgifterna bygger på fakturerade intäkter t o m april månad, samt en prognos för årets resterande 

månader. När det gäller IT-utrustning och telefoniutrustning så är utfallet t o m april det som presenteras i 

tabellen. I dessa fall har bolaget inte lagt en prognos för helåret.  

Detsamma gäller poster som avser vidarefakturering, där redovisas det utfall som är upparbetat t o m april.  

Tjänster enligt budget eller tillkommande tjänster 

Varje affärsområde är uppdelat med ovan texter. Här kan man på ett överskådligt sätt se vad som är 

budgeterat för innevarande år, samt vad som har varit tillkommande beställningar under året. 

Omsättningen i bolagets budget uppgår till 151 400 Tkr. Prognosen är 150 288 Tkr.  
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Tjänst

Budget

 KK

Prognos

 KK

Budget

 SK

Prognos

 SK

Budget 

SBRF

Prognos 

SBRF

Budget

 LE

Prognos

 LE

Budget

 TK

Prognos

 TK

Budget 

SOLTAK

Prognos  

SOLTAK

Budget 
TOTALT

Prognos 
TOTALT

Affärsområde Lön

Tjänster enligt budget

Administrera löner 11 570 11 155 7 620 7 290 370 355 3 465 3 330 4 195 4 020 0 0 27 220 26 150

Anställningsärenden 1 870 1 495 1 170 960 40 35 960 710 915 700 0 0 4 955 3 900

Avskrivningar 1 280 1 274 765 759 0 0 425 419 370 364 0 0 2 840 2 815

Lönebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 205 85 205

14 720 13 924 9 555 9 009 410 390 4 850 4 459 5 480 5 084 85 205 35 100 33 070

Tillkommande tjänster ##### ##### ##### ##### #####

Vidarefakt. Min Friskvård 0 19 0 43 0 0 0 0 0 34 0 0 0 96

Vidarefakt. konsulter 0 13 0 5 0 0 0 11 0 0 0 0 0 28

Omorganisation 0 84 0 93 0 0 0 0 0 35 0 0 0 214

Schema 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Övriga tilläggstjänster 0 5 0 11 0 2 0 2 0 2 0 0 0 18

Projekt Tjörn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90

0 132 0 152 0 2 0 13 0 72 0 90 0 460

14 720 14 056 9 555 9 160 410 392 4 850 4 471 5 480 5 155 85 295 35 100 33 530

Tjänster enligt budget

Fakturautskrifter 685 685 170 170 5 5 80 80 100 100 0 0 1 040 1 040

Hantera leverantörsfakt. 1 705 1 705 1 193 1 193 52 52 519 519 791 791 0 0 4 260 4 260

Hantera kundfakturor 2 430 2 430 1 275 1 275 12 12 290 290 1 093 1 093 0 0 5 100 5 100

Hantera in- och utbet. 951 951 705 705 12 12 281 281 624 624 0 0 2 572 2 572

Avskrivningar 1 570 1 558 940 928 0 0 520 508 450 438 0 0 3 480 3 430

Vägföreningar 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48

Lönebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 200 300

7 389 7 376 4 283 4 271 81 81 1 690 1 678 3 058 3 046 200 300 16 700 16 750

Tillkommande tjänster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vidarefakt. konsulter 0 4 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 14

Abonnemangstjänster SK 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Projekt Tjörn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 302

0 4 0 15 0 0 0 3 0 3 0 302 0 328

7 389 7 380 4 283 4 286 81 81 1 690 1 681 3 058 3 049 200 602 16 700 17 078

Tjänster enligt budget

Licenser 4 600 3 622 2 710 2 451 490 500 650 404 310 282 0 0 8 760 7 260

Uppdragsbeställningar 970 891 580 455 0 4 320 226 0 44 0 0 1 870 1 620

Skola Kungälv 15 860 17 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 860 17 090

Skola LE 0 0 0 0 0 0 480 480 0 0 0 0 480 480

IAM 1 435 1 435 860 860 0 0 470 470 0 0 0 0 2 765 2 765

Beredskap 660 362 450 276 0 0 290 212 0 0 0 0 1 400 850

Datacenter 6 900 6 237 5 520 4 614 0 0 2 280 2 249 0 0 0 0 14 700 13 100

Nät som tjänst 7 500 7 500 5 770 5 770 0 0 2 855 2 855 0 0 0 0 16 125 16 125

ITA arbetsplats 3 725 2 749 3 120 3 203 90 89 1 535 1 579 0 0 0 0 8 470 7 620

RDS 1 270 1 270 755 755 0 0 415 415 0 0 0 0 2 440 2 440

AD 935 935 560 560 0 0 305 305 0 0 0 0 1 800 1 800

MIM 845 845 505 505 0 0 280 280 0 0 0 0 1 630 1 630

Print 840 840 500 500 0 0 280 280 0 0 0 0 1 620 1 620

Teknisk systemförvaltning 1 270 1 270 755 755 0 0 415 415 0 0 0 0 2 440 2 440

O365 1 385 1 385 825 825 0 0 450 450 0 0 0 0 2 660 2 660

Integration 515 515 305 305 0 0 170 170 0 0 0 0 990 990

Telefoni 0 0 665 665 0 0 345 345 0 0 0 0 1 010 1 010

Diarie och ärendehantering 0 0 320 320 0 0 320 320 0 0 0 0 640 640

Avskrivningar 4 865 4 866 3 085 3 086 0 0 1 635 1 638 855 850 0 0 10 440 10 440

Printtjänst 2 775 2 775 115 115 0 13 610 610 0 0 0 0 3 500 3 513

Lönebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250

56 350 54 587 27 400 26 021 580 606 14 105 13 704 1 165 1 176 0 250 99 600 96 343

Tillkommande tjänster

IT-utrustning 0 313 0 248 0 24 0 2 0 0 0 0 0 586

IT-utrustning (datorer) 0 133 0 265 0 0 0 15 0 0 0 0 0 414

Vidarefakturering övrigt 0 29 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 48

Vidarefakt. konsulter 0 0 0 0 0 0 0 1 212 0 0 0 0 0 1 212 *

Telefonitjänst 0 1 0 115 0 2 0 127 0 0 0 0 0 245

Datacenter, Edethus 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 96

Nät som tjänst, Edethus 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60

Försäljning datorer KK 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635

Projekt Tjörn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40

0 1 111 0 637 0 26 0 1 522 0 0 0 40 0 3 336

56 350 55 698 27 400 26 658 580 631 14 105 15 227 1 165 1 176 0 290 99 600 99 680

TOTALT 78 458 77 133 41 238 40 104 1 071 1 104 20 645 21 379 9 703 9 380 285 1 187 151 400 150 288

* Notera att denna post är prognostiserad på helår.

Affärsområde IT & projekt

Affärsområde Ekonomi
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Anteckning
2020-06-05 Dnr KS 2020/88

Redovisning av delegationsbeslut 2020-06-15

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till tjänsteman enligt av kommunstyrelsen antagen
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Delegationsbesluten från tjänstemän skickas separat.
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Anställning Anställningsform Befattning Gäller tom SSG Motivering av anställning

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_0438 Arbetsmarknadskonsulent 1,0

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_9772 Lärare i tidigare åren 1,0

2020-04-20 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 1,0

2020-04-16 P_1 Tills vidare P_2792 Resursperson 1,0

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_A814 Omsorgshandledare/Usk 1,0

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_0438 Arbetsmarknadskonsulent 1,0

2020-04-27 P_1 Tills vidare P_2070 Rektor 1,0

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_3391 Elevassistent 1,0

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_2461 Fritidsassistent 1,0

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_3698 Barnskötare outbildad 1,0

2020-04-08 P_1 Tills vidare P_2752 Grundskollärare 1,0

2020-04-06 P_1 Tills vidare P_1727 Miljöinspektör 1,0

2020-04-01 P_15 Allmän visstid P_9043 Sektorchef 9999-12-31 1,0

2020-04-13 P_15 Allmän visstid P_A156 Grundskollärare senare 9999-12-31 1,0

2020-04-01 P_15 Allmän visstid P_3680 Barnskötare 9999-12-31 1,0

2020-04-06 P_15 Allmän visstid P_3391 Elevassistent 9999-12-31 1,0

2020-04-14 P_15 Allmän visstid P_3391 Elevassistent 9999-12-31 1,0

2020-04-01 P_3 Besttid eg vik P_9794 Verksamhetschef Tf 9999-12-31 1,0

2020-04-01 P_3 Besttid eg vik P_6779 Stödpedagog 9999-12-31 1,0

2020-04-07 P_3 Besttid eg vik P_9305 Administrativ assistent 9999-12-31 1,0

2020-04-06 P_3 Besttid eg vik P_B781 Bemanningsadministratör 9999-12-31 1,0

2020-04-14 P_3 Besttid eg vik P_1726 Miljö o Hälsoskyddsinsp 9999-12-31 1,0

2020-04-01 P_3 Besttid eg vik P_4496 Rektor tf 9999-12-31 1,0

2020-04-20 P_9 Viss tid prov P_0384 Upphandlare 9999-12-31 1,0

2020-04-13 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,9

2020-04-06 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,9

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_6779 Stödpedagog 0,8

2020-04-14 P_15 Allmän visstid P_2792 Resursperson 9999-12-31 0,8

2020-04-14 P_15 Allmän visstid P_2792 Resursperson 9999-12-31 0,8

Handläggare: Rickard Sandin, personalfunktionen

Nyanställningar KS april 2020
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2020-04-06 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2020-04-07 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2020-04-06 P_3 Besttid eg vik P_2720 Skoladministratör 9999-12-31 0,8

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_1137 Sjuksköterska 0,8

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_1137 Sjuksköterska 0,8

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_1137 Sjuksköterska 0,8

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 0,8

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_B781 Bemanningsadministratör 0,8

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_9644 Biträde 0,8

2020-04-20 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2020-04-13 P_15 Allmän visstid P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_1137 Sjuksköterska 0,7

2020-04-01 P_1 Tills vidare P_4972 Kultursamordnare 0,5 Budgetskäl.

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

P_1 Tills vidare

P_3 Besttid eg vik

P_15 Allmän visstid

P_25 Viss tid >67 år

P_9 Viss tid prov

P_22 Obeh skollagen Obehörig lärare

Provanställning för en tillsvidareanställning.

Tillsvidareanställning (fast anställning).

Vikarie under bestämd tid, arbetar i stället för någon som är ledig.

Allmän visstidsanställning, extra förstärkning under en bestämd tid.

Tidsbegränsad anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år.
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