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Protokoll          
                  Allmänna utskottet

2020-09-01
 
Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Allmänna utskottet 
 
Justeringsdatum:  2020-09-07 
Paragrafer: 58 - 70  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-09-07 
Datum då anslaget tas ned: 2020-09-30 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Oskar Anlend  
sekreterare 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 58 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Allmänna utskottet fastställer föredragningslistan. 
 
Följande ärende utgår från dagens sammanträde: 
 
§ 59 Information om pågående lokalprojekt 
 
Följande informationspunkt utgår från dagens sammanträde: 
 
§ 68 Information från sektor stödfunktioner, informationspunkt om Information om hantering 
av ateljén på fastigheten Nösnäs 1:7 
 
Följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: 
 
§ 69 Tolkning av arvodesreglemente 
 
§ 70 Allmänna utskottets begäran om information från förvaltningen till nästa sammanträde 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 59 Dnr: KS 2020/15 
 
Information om pågående lokalprojekt 
 
Beslut 
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 60 Dnr: KS 2020/13 
 
Information från sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Allmänna utskottet noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef Daniel Jerling, utvecklingsledare Helena Franzén, verksamhetschef Camilla 
Svensson och verksamhetschef Veronica Götzinger informerar nämnden om: 

 Information rörande sommaren 
 Bostadsmarknadsrapport 
 Snöröjning enskilda vägar 
 Information om återupptagande av detaljplaner 
 Information kring Kvarnhöjden 
 Information om anslutningsavgifter till VA-kollektivet 
 Information om rekrytering av mark- och exploateringsingenjör 
 Aktuell information 

 
Beslutsunderlag 
Information om bostadsmarknadsanalys enligt årshjul – 2020-08-07 
Information om återupptagande av arbete med detaljplaner – 2020-08-21 
Statusuppdatering detaljplan Kvarnhöjden – 2020-08-24 
Ansökningstid Snöröjning enskilda vägar – 2020-08-20 
Information anläggningstaxa VA – 2020-08-25 
Information rörande sommaren – 2020-08-25 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 61 Dnr: KS 2020/629 
 
Projektering och upphandling för ombyggnation av 
Kyrkenorumskolan 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojektet Ombyggnad av Kyrkenorumskolan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ombyggnation av Kyrkenorumskolans gamla 
gymnastiksal. Medel finns avsatta i 2020 års budget. Ombyggnaden beräknas vara klar till 
höstterminen 2022. 
 
Förvaltningen har arbetat vidare med förstudien, analyserat behoven mer i detalj och tagit 
fram ett förslag med en mer övergripande ombyggnation jämfört med förstudien. För att finna 
en långsiktig lösning inkluderar förslaget även ombyggnation av andra delar av skolan än 
gymnastikhallen. Skolan moderniseras och görs mer likvärdig med nya skolor. Utifrån att 
kursplanerna förändrats i och med läroplan 2011 ställs högre krav på specialsalar för att kunna 
genomföra adekvat undervisning, specialsalar som de äldre skolorna i kommunen i regel inte 
är utrustade med. 
 
Förslaget omfattar även åtgärder som framkommit vid utredning om byggnadens nuvarande 
status och som behöver utföras i byggnaden oavsett övrig ombyggnation. Skolan föreslås 
bland annat att kompletteras med musiksal, bild/NO/tekniksal, sal för särskild undervisning, 
arbetsrum samt åtgärder för bättre ventilation och energieffektivitet. Alla nya funktioner 
inryms i befintlig byggnad. 
 
Förvaltningen har tagit fram en kostnadskalkyl (nivå 3). Kalkylen överstiger väsentligen 
tidigare beslutad budget. Det är dock viktigt att notera att slutlig budget inte kan fastställas 
förrän upphandling är slutförd. Nytt justerat belopp arbetas in i 2021 års budget som beslutas i 
kommunfullmäktige i september 2020. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-30 
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 

thomas.dahl@stenungsundshem.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 62 Dnr: KS 2020/641 
 
Behov av underhållsåtgärder och mindre ombyggnation av 
boningshuset på Toröd 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att göra underhållsåtgärder och mindre ombyggnationer av 
boningshuset på Toröd med fokus på det yttre underhållet i första hand. Finansiering sker 
genom att 1 650 tkr omfördelas från investeringsprojekten Spekeröd förskola och LSS-boende 
i Svenshögen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Boningshuset på Toröd står idag tomt och är i behov av omfattande underhåll. Tak, fasad, 
fönster och uppvärmningssystem behöver åtgärdas.  
 
Området är ett allmänt fritidsområde med flera motionsspår och ett elljusspår. Det används av 
föreningar, orienteringsklubb, skolor och allmänhet. Intilliggande byggnader och mark 
hyrs/arrenderas ut vilket i dagsläget skulle komplicera en eventuell försäljning av huset. 
 
För att nyttja befintliga kommunala fastigheter i första hand och minimera behovet av 
inhyrning av externa fastigheter föreslår förvaltningen att huset renoveras både utvändigt och 
invändigt för att kunna används till kommunal verksamhet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-02 
Bilaga 1, Bild Toröd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att det yttre underhållet prioriteras i första hand på boningshuset på 
Toröd. 
 
Wouter Fortgens (M) föreslår att endast yttre underhåll genomförs tills förvaltningen vet vad 
som ska ske med boningshuset på Toröd.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

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

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 63 Dnr: KS 2018/12 
 
Utredning av möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda 
matlådor 
 
Beslut 
Allmänna utskottet lämnar ärendet utan ställningstagande men vill att mer information skickas 
med till kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda matlådor. Förvaltningen har utrett 
olika alternativ och den sammanfattande bedömningen är att ett införande av matdistribution i 
form av kylda matlådor leder till ökade kostnader för såväl kommunen som för den enskilde 
brukaren. Förslaget är därför att matdistribution i form av kylda matlådor inte införs.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-02 
Beslut KF 2018-12-17 § 214 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet lämnar ärendet utan ställningstagande men 
med tillägget att mer information skickas med till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
anna.wejdin@stenungsund.se 
cecilia.malm@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 64 Dnr: KS 2020/420 
 
Reviderad fordonspolicy för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade fordonspolicyn för Stenungsunds 
kommun och att upphäva riktlinjerna för kommunala fordon. Fordonspolicyn ska revideras 
senast 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har ett samarbete kring centraliserad fordonshantering med Kungälvs, 
Tjörns och Lilla Edets kommuner. Syftet med samarbetet är att sänka kommunens 
fordonsrelaterade kostnader samt att upprätthålla hög kvalitet och effektiviserad verksamhet 
genom en övergripande förvaltning av respektive kommuns fordonsflotta.  
 
Stenungsunds kommun har sedan tidigare en policy för kommunala fordon. Denna behöver 
enhetliggöras med övriga samarbetskommuners motsvarande dokument vad gäller roller och 
ansvar samt fordonskrav.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-22 
Fordonspolicy för Stenungsunds kommun 
Tidigare fordonspolicy 
 
Beslut skickas till 
Jorgen.hedin@kungalv.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 65 Dnr: KS 2020/267 
 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret på grundläggande granskning daterat 2020-08-03 
som sitt eget med tillägg om att en av orsakerna till revisionens resultat är att 2019 infördes en 
ny politisk organisation, vilket innebar en större kommunstyrelse och i flertalet fall ingen 
beredning av förvaltningens förslag till kommunstyrelsen. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsen svar på grundläggande granskning 
2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Stenungsunds kommun på 
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndig-
hetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar samt har genomförts genom 
dokumentstudier och nämnddialoger.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-17 
Missiv – grundläggande granskning, kommunrevisionen 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019, EY 
Anmälningsärende – Grundläggande granskning 
Beslut KF 2020-04-16 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att tillägga att en av orsakerna till revisionens resultat är att 2019 
infördes en ny politisk organisation, vilket innebar en större kommunstyrelse och i flertalet 
fall ingen beredning av förvaltningens förslag till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
hans.gillenius@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 66 Dnr: KS 2020/367 
 
Svar på revisionsrapport - Löpande granskning 2019 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret på revisorernas löpande granskning daterat 2020-
08-04 som sitt eget. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsen svar på Löpande granskning 2019, 
daterad 2020-04-16 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
löpande granskning av kommunens redovisning och interna kontroll.   
 
Granskningen och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer: 

- Bokslutsprocessen 
- Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden 
- Inköpsprocessen 
- Kravrutinen  
- Investeringsprocessen 
- Exploateringsprocessen 
- Processen för redovisning av mervärdesskatt  

 
Övrig granskning som genomförts är: 

- Uppföljning av föregående års noteringar 
- Granskning av momsredovisning 
- Granskning av kostnader av förtroendekänslig karaktär 
- Granskning av eventuella transaktioner med närstående parter 

 
Kommunstyrelsen svar på rekommendationerna finns i bilaga. Gjorda iakttagelser, 
rekommendationer och kommunens svar i sin helhet i revisionsgranskningen finns i 
revisionsrapport 2019.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-22 
Kommunstyrelsens svar på de förtroendevaldas revision - Löpande granskning 2019 
Revisionsrapport – Löpande granskning 2019 
Missiv - Revisionsberättelse 
Bilaga till revisionsberättelse – redogörelse för revisonen 2019 
Beslut KF 2020-04-16 – Löpande granskning 
 
Beslut skickas till 
hans.gillenius@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 67 Dnr: KS 2020/225 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av analys och 
ekonomistyrning av särskilda boenden 2019 
 
Beslut 
Allmänna utskottet bordlägger ärendet för diskussion i partigrupperna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden 2019. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.  
 
Kommunrevisionen har överlämnat granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och 
behandling i enlighet med överenskommen rutin. 
 
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är revisorernas 
sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds 
kommun. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-17 
Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas granskning av analys och 
ekonomistyrning av särskilda boenden 2019 
Missiv, granskning av analys och ekonomistyrning 
Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden, EY 
Anmälningsärende - Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet bordlägger ärendet för diskussion i 
partigrupperna. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

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

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 68 Dnr: KS 2020/14 
 
Information från sektor stödfunktioner 
 
Beslut 
Allmänna utskottet noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef Marcus Starcke informerar allmänna utskottet om: 

 Utökat underhåll under 2019 
 Information rörande sommaren 
 Aktuell information 

 
Beslutsunderlag 
Utökat underhåll under 2019 – 2020-08-24 
Information rörande sommaren – 2020-08-25 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 69 
 
Tolkning av arvodesreglemente 
 
Beslut 
Allmänna utskottet bordlägger ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet syftar till att undersöka möjligheten för blivande kommunalråd Olof Lundberg (S) att 
bli arvoderad under den tiden som han deltar i möten i utbildningssyfte under hösten. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian León Lundberg (ST) föreslår att allmänna utskottet bordlägger ärendet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Christian León 
Lundbergs (ST) förslag och konstaterar att så sker. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-01

  
 
 
 
 
§ 70 Dnr: KS 2020/756 
 
Allmänna utskottets begäran om information från förvaltningen till 
nästa sammanträde 
 
Beslut 
Allmänna utskottet ger förvaltningen i uppdrag att komma med information i följande frågor: 
centrumutveckling, bostadsprognos, status Kvarnhöjden och återuppstart av detaljplaner. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet syftar till att ge allmänna utskottet möjlighet att ge förvaltningen kännedom om vilka 
frågor nämnden vill ha information om. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet ger förvaltningen i uppdrag att komma med 
information i följande frågor: 

 Centrumutveckling 
 Bostadsprognos 
 Status Kvarnhöjden 
 Återuppstart av detaljplaner 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Daniel.jerling@stenungsund.se 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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