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Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
Pia Alhäll, sektorchef utbildning
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst
Erica Bjärsved, ekonomichef
Christer Larsson, personalchef
Hanna Landén Freij, kommunikationschef
Richard Brown, sekreterare

Kommunkansliet 31 januari 2020

Bo Pettersson (S) Richard Brown
Ordförande Sekreterare
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Föredragningslista

Ärende
1 Val av justerare

Justering 17 februari

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Information Deltagande i konsortie - Transportkorridor 
Skagerrak
Extern föredragare

KS 2020/4

4 Deltagande i konsortie - Transportkorridor Skagerrak
Föredragning Daniel Jerling

KS 2019/598

5 Ansökan om planbesked för Bärby 1:4
Föredragning Tony Strandh

KS 2019/205

6 Planstart för Kyrkenorum 6:1
Föredragning Anders Hulterström

KS 2019/1000

7 Återrapportering inköp av fastigheten Spekeröds-
Apleröd 3:1
Svara på frågor Veronica Götzinger

KS 2014/422

8 Marköverlåtelseavtal för Detaljplan Spekeröds 
handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 med flera
Föredragning Veronica Götzinger

KS 2018/108

9 Detaljplan för Spekeröds handelsområde och 
verksamheter Jörlanda-Berg 1:66 m.fl.
Föredragning Anders Hulterström

KS 2018/125
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10 Utökad budget för förtätning av Nösnäsgymnasiet.
Föredragning Helena Cessford och Thomas Dahl

KS 2020/58

11 Igångsättning byggnation av varmförråd för uthyrning 
till Södra Bohusläns räddningsförbund (SBRF) och om 
utökad projektbudget.
Föredragning Helena Cessford och Thomas Dahl

KS 2020/57

12 Information från SOLTAK AB
Kl.13.00 Pertti Heina och Åke Sparringsjö

 Hur arbetar SOLTAK med att minska kostnaderna 
för ägarna?

 Vad händer på SOLTAK nu?
 Eventuella samordningsvinster i framtiden
 Automatisering av repetitiva tjänster

KS 2020/4

13 Gallringsplan för handlingar rörande budget- och 
skuldrådgivning
Svara på frågor Marcus Starcke

KS 2019/839

14 Gallringsutredning av handlingar i e-postprogrammet 
Lotus Notes
Svara på frågor Marcus Starcke

KS 2019/953

15 Entledigande av nuvarande dataskyddsombud och 
förordnande av nytt
Svara på frågor Marcus Starcke

KS 2020/60

16 Affärsplan för Södra Bohuslän Turism AB
Föredragning Marcus Starcke

KS 2019/1070

17 Verksamhetsplan 2020 - kompletterande aktivitet
Svara på frågor Marcus Starcke

KS 2019/669
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18 Svar på motion om kommunalt partnerskap - Eva Öhlin 

(O)
Svara på frågor Marcus Starcke och Agneta Dejenfelt

KS 2018/486

19 Uppföljning intern kontroll per augusti och slutrapport 
per december 2019 kommunstyrelsen
Svara på frågor Marcus Starcke och Agneta Dejenfelt

KS 2019/531

20 Arbetsgivarpolitiskt program
Föredragning Christer Larsson

KS 2019/926

21 Återrapportering - analys av posten Övrigt från Kolada 
för identifiering av besparingsåtgärder inom denna post
Handlingarna skickas ut vid ett senare tillfälle
Föredragning Pia Alhäll

KS 2019/385

22 Återtagande av delegation - plan för utbildningar på 
introduktionsprogrammen Nösnäsgymnasiet läsåret 
19/20
Föredragning Pia Alhäll 

KS 2019/900

23 Reviderad uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska 
samrådsgrupp
Svara på frågor Rickard Persson 

KS 2019/571

24 Avveckling av Ungbo Stöd
Föredragning Rickard Persson och Camilla Gunnarsson

KS 2020/54

25 Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen KS 2020/7

26 Redovisning av delegationsbeslut KS 2020/88
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27 Regional information
• GR politiska styrgrupper
• SOLTAK AB styrelse
• Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds styrelse
• Södra Bohusläns turisms styrelse
• Samordningsförbundet

KS 2020/9

28 Information från kommundirektör
 Föreslagen dagordning ägardialoger
 Kommunens pandemiplan

KS 2020/2
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/598
2020-01-17

Stefan Svedhem Till kommunstyrelsen
Strategisk Projektledare

Deltagande i konsortie - Transportkorridor Skagerrak

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar enligt något av de tre beskrivna alternativen i tjänsteskrivelsen.  
Detta beslut ersätter tidigare beslut i samma ärende om ”Visualisering av Bohusbanan”  2019-
08-19 § 172.

Sammanfattning av ärendet
För en fortsättning av samarbetet med Skagerrakbanan krävs en formalisering av arbetet. 
Arbetsgruppen för Skagerrakbanan har föreslagit en konsortieskrivning där berörda 
kommuner och näringslivsorganisationer deltar fram till 2028 med en budget på ca 400 tkr per 
år som fördelas proportionellt (ca 50 tkr/år för Stenungsunds kommun).
I pågående KUSTO samarbete med uppdrag att utveckla Södra Bohusbanan identifieras en 
risk att tappa fart i beslutsarbete för denna utveckling med ett ”konkurrerande” 
utvecklingsarbete.

Beslutet om ett eventuellt deltagande i konsortiet för Transportkorridor Skagerrak kan 
grundas enligt följande tre alternativ:

1. Deltagande i konsortiet enligt Skagerraksbanans arbetsgrupps förslag med en 
tidshorisont 2020-2028 och en budget på ca 400 tkr per år som fördelas proportionellt 
(ca 50 tkr/år för Stenungsunds kommun).

2. Deltagande i konsortiet i begränsad omfattning enligt: I arbetet prioriterar 
Stenungsunds kommun en utbyggnad av Södra Bohusbanan för att möjliggöra 
kvartstrafik. Begränsning i tid till och med 2022 och budget på högst 1 kr/invånare i 
kommunen per år (ca 26 tkr/år för Stenungsunds kommun).

3. Avstå deltagande i konsortiet för Transportkorridor Skagerrak. Fokus läggs istället på 
pågående samarbete inom KUSTO.

Beskrivning av ärendet
Samverkansplattformen för Bohusbanan startade oktober 2018 utifrån det turistiska 
utvecklingsarbetet Enat Bohuslän. Bohusbanans möjlighet till dubbelspår och att ingå i 
regionens och Trafikverkets planering är ej ännu prioriterad och idag tänkt som helt eller 
partiellt dubbelspår bara till Uddevalla. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/598
2020-01-17

Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en transportkorridor via väg E6 och 
långtidsplanerad järnvägsutbyggnad till Oslo via Dalsland. Hamnarnas roll utanför Göteborg 
är idag inte definierat regionalt, trots en prognostiserad godsökning på minst 70% inom en 
tjugoårsperiod. Målet och det gemensamma beslutet att genom Enat Bohuslän gemensamt 
kunna arbeta för att skapa förutsättningar för ett dubbelspår till Norge genom Bohuslän 
behöver ökad kraft.

Nuvarande samverkansplattform behöver därmed övergå i ett mer strategiskt formulerat 
arbete. Konsortiet behöver idag också en tydligare och kraftfullare intentionsskrivning skild 
från det turistiska nätverket Enat Bohuslän. Konsortiet flyttar därmed fram sin ambition vilket 
innebär att man blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, förstärkning av regionen 
Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion. 

Samverkansplattformens organiserande utgår idag från Samverkan för Bohusbanan, vilket är 
nuvarande samverkansform 10 kommuner 5 näringslivsorganisationer.

Samarbetet har under 2019 formaliserats och med hjälp av en arbetsgrupp bestående av 
tjänstemän samt en styrgrupp med politiker (kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd) 
sker det nu ett kontinuerligt lobbyarbete både på lokal, regional och nationell nivå med 
myndigheter och flertalet näringslivsorganisationer. 
Arbetsgruppen för Skagerrakbanan har föreslagit en konsortieskrivning där berörda 
kommuner och näringslivsorganisationer deltar fram till 2028 med en budget på ca 400 tkr per 
år som fördelas proportionellt (ca 50 tkr/år för Stenungsunds kommun).

Parallellt har det pågått ett kommunövergripande samarbete inom KUSTO (Kungälv, 
Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust) med ett motsvarande uppdrag att skynda på 
utvecklingen av transportinfrastrukturen för berörda kommuner och här främst pendlingsresor 
och näringslivets transporter. KUSTO har här ett uppdrag för Södra Bohusbanan mellan 
Göteborg och Uddevalla med målet ökad kapacitet för att möjliggöra kvartstrafik till 
Stenungsund och halvtimmastrafik till Uddevalla.
KUSTO har här nått framgång i påverkansarbetet och Trafikverket har påbörjat en fördjupad 
studie för att tillsammans med tidigare genomförd Idéstudie (2012) utgöra beslutsunderlag för 
kommande revidering av Nationell plan. 

En utvecklad Södra Bohusbana till kvartstrafik mellan Stenungsund och Göteborg anses av 
KUSTO vara det klart bästa för området ur pendlingshänseende samt det mest trovärdiga 
alternativet för genomförande. En höghastighetsbana likt planerad Skagerraksbana kommer 
ha väsentligt färre stationer för arbetsspendlare och vara placerade längre från centralorter.

Ansvariga för transportinfrastrukturen inom Trafikverket, Region Västra Götaland (som är de 
som slutligt beslutar om prioriteringen) samt Göteborg Stad har uttryckt starka tveksamheter 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/598
2020-01-17

till att det nu börjat arbetas och lobbas för ytterligare/alternativa järnvägar för sträckan mellan 
Göteborg och Oslo, Skagerrakbanan.

Risk för en åsiktssplittrad region kan äventyra viljan att satsa på Södra Bohusbanan i 
nästkommande revidering av Nationell plan.

Beslutet om ett eventuellt deltagande i konsortiet för Transportkorridor Skagerrak kan 
grundas enligt följande tre alternativ med olika riskbenägenhet:

1. Deltagande i konsortiet enligt Skagerraksbanans arbetsgrupps förslag med en 
tidshorisont 2020-2028 och en budget på ca 400 tkr per år som fördelas 
proportionellt (ca 50 tkr/år för Stenungsunds kommun).

2. Deltagande i konsortiet i begränsad omfattning enligt: I arbetet prioriterar 
Stenungsunds kommun en utbyggnad av Södra Bohusbanan för att möjliggöra 
kvartstrafik. Begränsning i tid till och med 2022 och budget på högst 1 kr/invånare 
i kommunen per år (ca 26 tkr/år för Stenungsunds kommun).

3. Avstå deltagande i konsortiet för Transportkorridor Skagerrak. Fokus läggs istället 
på pågående samarbete inom KUSTO.

Ekonomiska konsekvenser
De olika alternativen får olika ekonomiska konsekvenser: (samtliga kan hanteras inom ram)

1. Kommunen bidrar till konsortiets gemensamma arbete med högst ca 50 tkr/år
2. Kommunen bidrar till konsortiets gemensamma arbete med högst 1 kr per 

kommuninvånare och år, ca 26 tkr/år.
3. Ingen ekonomisk konsekvens för Stenungsunds kommun.

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

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Beslutet har inga verksamhetsmässiga konsekvenser.

Juridiska bedömningar
Beslutet föranleder inget behov av juridisk bedömning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-17
Avsiktsförklaring – Transportkorridor Skagerrak 2019-12-18 (arbetsmaterial)
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/598
2020-01-17

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Stefan Svedhem
Sektorchef Strategisk projektledare 

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-01-21

§ 5 Dnr: KS 2019/205

Ansökan om planbesked för Bärby 1:4

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Bärby 1:4.

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda kapaciteten för vatten- och avlopp samt trafik för 
Valebergsplanen och Getskärsområdet.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked har inkommit till kommunen 2019-03-04. Planansökan avser för 
upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Bärby 1:4. Fastigheten ligger 
inom ”avstyckningsplan å Bärby 1:4 i Jörlanda socken”, som vann laga kraft 1947-05-30. 
Bebyggelsen föreslås enligt ansökan att bygga fyra enbostadshus. 

En tidigare planansökan har gjorts med liknande bebyggelseförslag som denna. Förvaltningen 
föreslog att bevilja positivt planbesked men Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2018-05-03 
§ 38 att avslå ansökan, med motiveringen att invänta tills att översiktsplan 2019 är antagen och 
vunnit laga kraft.

Analysen av planansökan har lett fram till ett antal frågor som särskilt behöver utredas och 
prövas i detaljplanearbetet. Dessa frågor är särskilt viktiga med tanke på det angränsande 
naturområdet väster om planområdet. Naturområdet innefattar naturvårdsområde med 
naturvårdsprogram, Natura-2000 samt strandskydd. 

Beslutsunderlag
Beslut allmänna utskottet 2019-10-29
Beslut allmänna utskottet 2019-06-11
Tjänsteskrivelse 2019-05-02
Ansökan om planbesked 2019-03-04
Protokollsutdrag SBU § 38 2018-05-03
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-01-21

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att ett enigt utskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå 
planansökan. Ordföranden konstaterar vidare att utskottet ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda kapaciteten för vatten- och avlopp samt trafik för Valebergsplanen och 
Getskärsområdet.

Beslut skickas till
Arne-olsson@telia.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-10-29

§ 82 Dnr: KS 2019/205

Ansökan om planbesked för Bärby 1:4

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att återremittera ärendet. Utskottet vill få svar på kostnad och 
tidsåtgången för att ta fram kapacitetsutredningar för trafik och vatten-och avlopp för en del 
av västra Stora Höga. 

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked har inkommit till kommunen 2019-03-04. Planansökan avser för 
upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Bärby 1:4. Fastigheten ligger 
inom ”avstyckningsplan å Bärby 1:4 i Jörlanda socken”, som vann laga kraft 1947-05-30. 
Bebyggelsen föreslås enligt ansökan att bygga 4 stycken enbostadshus. 

En tidigare planansökan har gjorts med liknande bebyggelseförslag som denna. Förvaltningen 
föreslog att bevilja positivt planbesked men Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2018-05-03 
§ 38 att avslå ansökan, med motiveringen att invänta tills att översiktsplan 2019 är antagen och 
vunnit laga kraft.

Analysen av planansökan har lett fram till ett antal frågor som särskilt behöver utredas och 
prövas i detaljplanearbetet. Dessa frågor är särskilt viktiga med tanke på det angränsande 
naturområdet väster om planområdet. Naturområdet innefattar naturvårdsområde med 
naturvårdsprogram, Natura-2000 samt strandskydd. 

Beslutsunderlag
Beslut ALM 2019-06-11
Tjänsteskrivelse 2019-05-02
Ansökan om planbesked 2019-03-04
Protokollsutdrag SBU § 38 2018-05-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att återremittera ärendet för att utskottet ska få svar på kostnad och 
tidsåtgång för att ta fram kapacitetsutredningar för trafik, vatten- och avlopp för en del av 
västra Stora Höga. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-10-29

Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt Bo Petterssons (S) förslag. Han konstaterar
att så sker.

Beslut skickas till
Arne-olsson@telia.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/205
2019-05-02

Malin Svensson Till kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked för Bärby 1:4

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja positivt planbesked. Detaljplanen läggs i 
prioriteringsgrupp 2, vilket innebär att planarbetet kan startas om 3–5 år. Detaljplanen 
beräknas tidigast kunna antas 2024. Plankostnadsavtal ska tecknas innan planarbetet kan 
startas.

Fastighetsägaren kan komma att belastas med kostnader för ökad dimensionering av 
ledningsnät samt förbättrade trafiklösningar i området som krävs för denna utbyggnad. Detta 
utreds i samband med kommande detaljplanering.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked har inkommit till kommunen 2019-03-04. Planansökan avser för 
upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Bärby 1:4. Fastigheten ligger 
inom ”avstyckningsplan å Bärby 1:4 i Jörlanda socken”, som vann laga kraft 1947-05-30. 
Bebyggelsen föreslås enligt ansökan att bygga 4 stycken enbostadshus. 

En tidigare planansökan har gjorts med liknande bebyggelseförslag som denna. Förvaltningen 
föreslog att bevilja positivt planbesked men Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2018-05-03 
§ 38 att avslå ansökan, med motiveringen att invänta tills att översiktsplan 2019 är antagen och 
vunnit laga kraft.

Analysen av planansökan har lett fram till ett antal frågor som särskilt behöver utredas och 
prövas i detaljplanearbetet. Dessa frågor är särskilt viktiga med tanke på det angränsande 
naturområdet väster om planområdet. Naturområdet innefattar naturvårdsområde med 
naturvårdsprogram, Natura-2000 samt strandskydd. 

Beskrivning av ärendet
Ekonomiska konsekvenser
Uppkomna kostnader belastar fastighetsägaren. Den nya bebyggelsens belastning på befintlig 
infrastruktur och service (trafik, VA och skola) behöver utredas närmare i vidare 
detaljplanearbete och kostnader kopplade till höjd kapacitet avseende dimensionering av 
ledningsnät samt eventuella trafikåtgärder bekostas av berörd exploatör.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/205
2019-05-02

Barnkonsekvensanalys
Konsekvenser för barn kommer att beskrivas i det fortsatta detaljplanarbetet. Målet är att 
detaljplanen ska utgå ifrån barnens bästa och barnperspektiv. Barnperspektivet kommer att 
analyseras och beskrivas i planhandlingarna som t.ex. planbeskrivning (eller i en särskild 
barnkonsekvensanalys/utredning). I detaljplanens samrådsprocess kommer tillfälle ges för 
barn och vårdnadshavare att yttra sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-02
Ansökan om planbesked 2019-03-04
Protokollsutdrag SBU § 38 2018-05-03

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Anders Hulterström
Sektorchef Tf verksamhetschef Plan

Beslut skickas till
Arne-olsson@telia.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-06-11

§ 37 Dnr: KS 2019/205

Ansökan om planbesked för Bärby 1:4

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget att 
återkomma med en beskrivning av helheten gällande utvecklingen i Stora Höga, med bland 
annat nuvarande ansökningar om planbesked och tidigare beslut om ansökningar om 
planbesked.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked har inkommit till kommunen 2019-03-04. Planansökan avser för 
upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Bärby 1:4. Fastigheten ligger 
inom ”avstyckningsplan å Bärby 1:4 i Jörlanda socken”, som vann laga kraft 1947-05-30. 
Bebyggelsen föreslås enligt ansökan att bygga 4 stycken enbostadshus. 

En tidigare planansökan har gjorts med liknande bebyggelseförslag som denna. Förvaltningen 
föreslog att bevilja positivt planbesked men Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2018-05-03 
§ 38 att avslå ansökan, med motiveringen att invänta tills att översiktsplan 2019 är antagen och 
vunnit laga kraft.

Analysen av planansökan har lett fram till ett antal frågor som särskilt behöver utredas och 
prövas i detaljplanearbetet. Dessa frågor är särskilt viktiga med tanke på det angränsande 
naturområdet väster om planområdet. Naturområdet innefattar naturvårdsområde med 
naturvårdsprogram, Natura-2000 samt strandskydd. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-02
Ansökan om planbesked 2019-03-04
Protokollsutdrag SBU § 38 2018-05-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att utskottet återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget 
att återkomma med en beskrivning av helheten gällande utvecklingen i Stora Höga, med bland 
annat nuvarande ansökningar om planbesked och tidigare beslut om ansökningar om 
planbesked.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-06-11

 

Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt Bo Petterssons (S) förslag. Han konstaterar
att så sker.

Beslut skickas till
Arne-olsson@telia.se
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PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsutskottet 
Sammanträdesdatum 
2018-05-03 
 
 

 
 
Justerar  

10 

 
 
 
§ 38 Diarienummer 0854/17 
 
Återremiss - Ansökan om planbesked för Bärby 1:4 
 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att avslå ansökan om planbesked. 
 
Reservation 
Gunnar Lidén (M) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
Lena Hedlund (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten 
Bärby 1:4. Fastigheten ligger inom ”avstyckningsplan å Bärby 1:4 i Jörlanda socken”, laga 
kraft-vunnen 1947-05-30. Bebyggelsen föreslås enligt ansökan att uppföras i 5 st 
enbostadshus. 
 
Analysen av planansökan har lett fram till ett antal frågor som särskilt behöver utredas och 
prövas i detaljplanearbetet. Dessa frågor är särskilt viktiga med tanke på det angränsande 
naturområdet väster om planområdet. Naturområdet innefattar naturvårdsområde med 
naturvårdsprogram, Natura-2000 samt strandskydd.  
 
Beslutets konsekvenser för barn  
Konsekvenser för barn kommer att beskrivas i det fortsatta detaljplanarbetet. Målet är att 
detaljplanen ska utgå ifrån barnens bästa och barnperspektiv. Barnperspektivet kommer att 
analyseras och beskrivas i planhandlingarna som t.ex. planbeskrivning (eller i en särskild 
barnkonsekvensanalys/utredning). I detaljplanens samrådsprocess kommer tillfälle ges för barn 
och vårdnadshavare att yttra sig. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Uppkomna kostnader belastar fastighetsägaren. Den nya bebyggelsens belastning på befintlig 
infrastruktur och service (trafik, VA och skola) behöver utredas närmare i vidare 
detaljplanearbete och kostnader kopplade till höjd kapacitet avseende dimensionering av 
ledningsnät samt eventuella trafikåtgärder bekostas av berörd exploatör. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
 
Yrkande på sammanträdet 
Olof Lundberg (S): Yrkar på att avslå ansökan om planbesked tills Översiktsplan 2019 är 
antagen och vunnit laga kraft. 
 

33



PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsutskottet 
Sammanträdesdatum 
2018-05-03 
 
 

 
 
Justerar  

11 

Gunnar Lidén (M): Yrkar bifall till liggande förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen. 
 
Lena Hedlund (KD): Yrkar bifall till liggande förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att samhällsbyggnadsutskottet bifaller 
Olof Lundbergs (S) yrkande.  
_______________________ 
 
 
Protokollet ska skickas till  
Ove Karlsson 
Bärby 110 
444 60 Stora Höga 
ove@barbygard.se 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-01-21

§ 4 Dnr: KS 2019/1000

Planstart för Kyrkenorum 6:1

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att starta planarbete för Kyrkenorum 6:1.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 28 oktober 2014 att bevilja ansökan om planbesked 
för del av fastigheten Kyrkenorum 6:1. Ärendet syftar till att besluta om planstart. Planen 
syftar till att planlägga del av Kyrkenorum 6:1 för bostadsändamål enligt tidigare lämnat 
positivt planbesked. Planområdet ligger inom det för bostadsbebyggelse utpekade området för 
Centrala Hallerna, där ett målbildarbete pågår. Verksamhet Plan bedömer att det är möjligt att 
samordna arbetet med målbilden och detta planarbete. Området ligger också i nära anslutning 
till Hallernaskolan och det planerade högstadiet där. I planarbetet ska allmänhetens tillgång 
till gångvägar och rekreationsområden säkerställas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-08
Ansökan om planbesked 2014-05-28
Illustration 2014-05-28

Beslut skickas till
anders.hulterstrom@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/1000
2019-12-05

Anders Hulterström Till kommunstyrelsen
Tf planchef

Planstart Kyrkenorum 6:1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att starta planarbete för Kyrkenorum 6:1.

Sammanfattning av ärendet
SBU beslutade 2014-10-28 att bevilja ansökan om planbesked för del av fastigheten 
Kyrkenorum 6:1. Ärendet syftar till att besluta om planstart.

Beskrivning av ärendet
Planen syftar till att planlägga del av Kyrkenorum 6:1 för bostadsändamål enligt tidigare 
lämnat positivt planbesked. Planområdet ligger inom det för bostadsbebyggelse utpekade 
området för Centrala Hallerna, där ett målbildarbete pågår. Plan bedömer att det är möjligt att 
samordna arbetet med målbilden och detta planarbete. Området ligger också i nära anslutning 
till Hallernaskolan och det planerade högstadiet där. 
I planarbetet skall allmänhetens tillgång till gångvägar och rekreationsområden säkerställas.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/1000
2019-12-05

Ekonomiska konsekvenser
Planarbetet bekostas av exploatören genom plankostnadsavtal.

Barnkonsekvensanalys
Planarbetet medför inga direkta konsekvenser för barn utöver att barnperspektivet alltid 
beaktas i allt planarbete. Byggandet av ett antal bostäder medför att vi bland annat tittar på 
säkra gång- och cykelvägar, säker skolväg och plats för lek och rörelse.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
De verksamhetsmässiga konsekvenserna av planarbetet förväntas bli små, eftersom det ska 
genomföras som en exploatörsdriven plan.

Juridiska bedömningar
Detta planarbete skiljer sig inte i juridisk mening från något annat planarbete. Det är i 
slutänden kommunen som ansvarar för planen oavsett vem som har deltagit i utformningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-08
Ansökan om planbesked 2014-05-28
Illustration 2014-05-28

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Anders Hulterström
Sektorchef tf planchef

Beslut skickas till
andershulterstrom@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/422
2020-01-20

Jessica Andersson Till kommunstyrelsen
Mark- och exploateringsingenjör

Återrapportering inköp av fastigheten Spekeröds-Apleröd 3:1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att notera informationen samt förklara uppdraget om att utreda 
möjligheterna för kommunen att köpa in Spekeröds-Apleröd 3:1 som slutfört.

Sammanfattning av ärendet
I samband med behandling av planavslut för Detaljplan för Spekeröds-Apleröd 3:1 beslutade 
Kommunstyrelsen 2019-02-18 att återremittera ärendet till allmänna utskottet för mer 
information om ärendets hantering. Allmänna utskottet  beslutade 2019-03-26 § 12 att 
remittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att undersöka möjligheten att köpa 
fastigheten Spekeröds-Apleröd 3:1. Förvaltningen har därefter haft möten med 
fastighetsägaren och ställt frågan om det finns intresse att sälja.

Vid inköp av mark i samband med detaljplanearbete värderas marken utifrån dagens 
förutsättningar med visst pålägg för det förväntningsvärde som uppstår i och med påbörjat 
detaljplanearbete. Ersättningen ska också vara rimlig och i proportion till övriga kostnader 
som ska läggas ned för detaljplanen.

Fastighetsägaren har tackat nej till kommunens erbjudande om inköp och har istället ansökt 
om, och beviljats, förhandsbesked för två villatomter (bygglovsärende B 2019-000260). 
Förvaltningen har därefter kontaktat fastighetsägaren som återigen meddelade att det i 
dagsläget inte finns något intresse att sälja till kommunen.

Beskrivning av ärendet
I september 2010 gav samhällsbyggnadsutskottet positivt planbesked för verksamheter på 
fastigheten Spekeröds-Apleröd 3:1. Därefter togs ett detaljplaneprogram fram för 
Spekerödsområdet, men sedan det godkändes har detaljplanen varit vilande. I samband med 
behandling av planavslut för Detaljplan för Spekeröds-Apleröd 3:1 beslutade 
Kommunstyrelsen 2019-02-18 att återremittera det till allmänna utskottet för mer information 
om ärendets hantering. Utskottet beslutade 2019-03-26 att remittera ärendet till förvaltningen 
med uppdrag att undersöka möjligheten för kommunen att köpa Spekeröds-Apleröd 3:1. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/422
2020-01-20

Karta 1, Översiktskarta där Spekeröds Apleröd 3:1 är inringade områden

Karta 2 och 3 Fastighetens delar

Parallellt med pågående arbete med Detaljplan för Spekeröd södra, del av Kännestorp 2:25 
m.fl. har förhandlingar pågått om markinköp, bland annat med fastighetsägare till Spekeröds-
Apleröd 3:1. Förvaltningen har ställt frågan om det finns intresse att sälja hela eller del av 

fastigheten som i sin helhet är cirka 31,5 hektar.

Under ett första möte framförde fastighetsägaren en önskan om att kunna stycka av och sälja 
villatomter, antingen genom förhandsbesked eller att del av fastigheten planläggs för 
enbostadshus. 

Förvaltningen framförde tre alternativ/vägar:

1) Att medverka i planprocessen 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/422
2020-01-20

- Fastigheten ingår i planområdet; fastighetsägaren tar del av detaljplanekostnader 
m.m. Eventuell vinst uppstår efter det att planen vunnit laga kraft. 

2) Att sälja marken till kommunen 
- Kommunen köper in marken och tar kostnader och risker för framtagande av 

detaljplan. En oberoende värderare värderar marken och ersättningen kan betalas 
ut när det finns en tecknad överenskommelse som beslutats politiskt.

3) Att marken inte planläggs 
- Fastigheten lämnas utanför planområdet. Om fastighetsägaren vill sälja villatomter 

får denne ansöka om förhandsbesked. 

Förvaltningen har framfört kommunens intresse av att köpa hela eller del av fastigheten, 
främst i söder. Marken värderas utifrån dagens förutsättningar, bebyggd lantbruksfastighet, 
med ett visst pålägg för det förväntningsvärde som uppstår i och med påbörjat planarbete. 

Vid senare möte framför fastighetsägaren att det inte finns något intresse av att sälja till 
kommunen, denne vill istället söka förhandsbesked för två villatomter. Fastighetsägaren 
beviljades positivt förhandsbesked för detta (laga kraft 2019-11-21, bygglovsärende 
B 2019-000260). Förvaltningen har därefter kontaktat fastighetsägaren som vidhöll att det i 
dagsläget inte finns något intresse att sälja till kommunen.

Ekonomiska konsekvenser
Förhandling med markägare gällande eventuellt inköp av mark ryms inom ram. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef

Beslut skickas till
jessica.andersson2@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2020-01-20

Lisa Bertilsson Till kommunfullmäktige
Mark och exploateringsingenjör

Marköverlåtelseavtal för Detaljplan för Spekeröds handelsområde, 
Jörlanda-Berg 1:66 med flera

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal till Detaljplan för 
Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 med flera tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och NHP Jörlanda AB.

Sammanfattning av ärendet
Parallellt med upprättandet av Detaljplan för Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 
med flera, upprättas ett marköverlåtelsesavtal mellan NHP Jörlanda AB (”exploatören”) och 
Stenungsunds kommun. Marköverlåtelseavtalets syfte är att reglera parternas ansvar för 
genomförandet av detaljplanen samt reglera marköverlåtelser avseende Jörlanda-Berg 2:3 samt 
del av Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2.  

Kostnaderna för framtagande av detaljplan, utbyggnation av allmän plats inom detaljplanen 
och åtgärder utanför detaljplanen bekostas av exploatören, med undantag av 
anläggningskostnaden för gång och cykelvägen igenom planområdet. Fördelning av kostnader 
sker i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare tagna inriktningsbeslut 2019-04-10 § 54.

Kommunen kommer efter antagen detaljplan att kunna sälja Jörlanda-Berg 2:3 samt del av 
Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2 till exploatören enligt villkor i marköverlåtelseavtalet.

Beskrivning av ärendet
Arbete pågår med Detaljplan för Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 med flera. 

Detaljplanen upprättas på initiativ av kommunen som äger fastigheten Jörlanda-Berg 1:66, 2:3 
och 2:2. Kommunen har tidigare genomfört en markanvisningsutlysning i syfte att finna en 
exploatör som vill utveckla området i enlighet med upprättat plan- och gestaltningsprogram. 
Ett markanvisningsavtal är därefter tecknat med exploatören, vilket gett denne rätt att ensam 
förhandla med kommunen om överenskommelse för exploatering inklusive köp av 
kommunens mark.

Nu har ett marköverlåtelseavtal upprättats mellan NHP Jörlanda AB (”exploatören”) och 
Stenungsunds kommun. Marköverlåtelseavtalets syfte är att reglera parternas ansvar för 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2020-01-20

genomförandet av detaljplanen samt reglera marköverlåtelser avseende Jörlanda-Berg 2:3 samt 
del av Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2.  

Fördelning av kostnader för detaljplanens genomförande sker i enlighet med 
kommunfullmäktiges tidigare tagna inriktningsbeslut 2019-04-10 § 54:

”Kommunfullmäktige beslutar 
 att vidhålla i markanvisningsavtalet avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå 

för samtliga med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda 
sumpskogen och åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. 

 att kommunen ska stå för anläggningskostnaden men inte markinlösen och 
detaljplanekostnader för gång och cykelbana genom området. 

 att exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas på ett sammanträde innan 
detaljplanen antas.”

Detaljplanens allmänna plats, med undantag av gång- och cykelvägen, har enskilt 
huvudmannaskap. Kommunens mark kommer att upplåtas utan ersättning till en förening som 
ska förvalta området i enlighet med detaljplanen. Den allmänna platsen med ändamål gång 
och cykelväg har kommunalt huvudmannaskap. Inlösen av mark för detta ändamål ska 
bekostas av exploatören. 

För att kommunikationen in och ut ur området ska fungera samt för anläggande av riskskydd 
för området mot väg E6, krävs åtgärder på och intill befintliga vägar utanför området. 
Trafikverket som är väghållare kommer att utföra åtgärderna och ett avtal om att kommunen 
ska medfinansiera detta ska upprättas. Exploatören ska ersätta kommunen för kostnaderna.

Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten 
eller dagvatten. Anslutning till den befintliga kommunala VA-anläggningen sker via avtal 
mellan VA-enheten och Exploatören. Avtalsanslutningen debiteras enligt vid 
anslutningstillfället gällande VA-taxa. Exploatören ska betala för upprättande av ledningsrätt 
för befintliga ledningar inom planområdet.

Kommunen kommer efter antagen detaljplan att kunna sälja Jörlanda-Berg 2:3 samt del av 
Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2 till exploatören enligt villkor i marköverlåtelseavtalet. Området 
består av kvartersmark (cirka 70 000 kvm). Ersättning för marken är beslutad och 
överenskommen i markanvisningsavtalet. Ersättningen är 300 kr/kvm med värdetidpunkt 
oktober 2013. Köpeskillingen ska uppräknas med konsumentprisindex (KPI) från 
värdetidpunkt till det att fullständig betalning sker. Områdets storlek och slutlig ersättning 
fastställs i samband med lantmäteriförrättningen.

Inom detaljplanen kommer det att finnas en liten del kvartersmark som inte ingår i 
markanvisningsavtalet, denna har kommunen möjlighet att sälja till intilliggande fastighet. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2020-01-20

Marköverlåtelseavtalets giltighet är beroende av att detaljplaneförslaget för Jörlanda-Berg 1:66 
m.fl antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft. 

Ekonomiska konsekvenser
Intäkt för försäljning av Jörlanda-Berg 2:3 samt del av Jörlanda-Berg 1:66 och 2:2.

Kostnader för anläggande av gång och cykelvägen igenom planområdet. Kostnaden ryms 
inom projektets exploateringsbudget. 

Kostnader för utbyggnad av VA i området finansieras genom VA-kollektivet, som kommer att 
få intäkter vi anslutning, enligt vid anslutningstillfället gällande VA-taxa.

Kommunen får ökad kostnad för drift och underhåll av allmän platsmark gång- och cykelväg. 
Framtida driftskostnader ryms inte inom ram.

Barnkonsekvensanalys
Konsekvenser för barn har utretts i detaljplanearbetet.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Kommunen får mer allmän platsmark i form av gång- och cykelväg som ska driftas och 
underhållas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Bilaga 1 Marköverlåtelseavtal för Detaljplan för Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 
1:66 med flera, inklusive bilagor

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef 

Beslut skickas till
tore.olofsson@torab-konsult.se
lisa.bertilsson@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/125
2020-01-24

Anders Hulterström Till kommunstyrelsen
planarkitekt

Detaljplan för Spekeröds handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 med 
flera

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut Detaljplan för Spekeröds handelsområde, Jörlanda-
Berg 1:66 med flera, på förnyad granskning enligt Plan- och Bygglag (2010:900) 5 kap 25§.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för Spekeröds handelsområde var ute på granskning i början av 2017. Av olika 
skäl fullföljdes inte granskningen. I juni 2018 gick detaljplanen ut på en andra granskning 
som inte heller har kunnat fullföljas ännu. Förvaltningen bedömer att planförslaget sedan 
granskning nr 2 i juni 2018 har ändrats så mycket att det bör skickas ut på förnyad 
granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Spekeröds handelsområde var ute på granskning i början av 2017. Av olika 
skäl fullföljdes inte granskningen. I juni 2018 gick detaljplanen ut på en andra granskning 
som inte heller har kunnat fullföljas ännu. Framför allt har det varit svårt att hitta en lösning 
på trafikfrågorna vid den norra infarten till området, som inte riskerar att medföra störningar 
på Trafikverkets vägar E6 respektive länsväg 650 mot Ucklum. 

När förvaltningen nu väger samman de förändringar som har gjorts sedan planen gick ut på 
granskning nr 2 i juni 2018 görs bedömningen att de uppfyller kraven i Plan- och Bygglagen 
när förnyad granskning bör genomföras. 

Eftersom detta är en avvägning mellan sakägares rätt att inkomma med synpunkter och tiden 
för att färdigställa planen önskar förvaltningen lyfta det till prövning av kommunstyrelsen.
 
Det finns ingen exakt beskrivning i Plan- och Bygglagen hur stora ändringar som kan göras 
för att kravet på förnyad granskning skall uppfyllas. Ändringar som påtagligt berör sakägare 
är ett exempel på när kravet kan uppfyllas, särskilt om sakägare som tidigare har yttrat sig inte 
har fått sina synpunkter tillgodosedda i det ändrade planförslaget.

Om planen inte skickas ut på förnyad granskning kan planen överklagas med hänvisning till 
att planarbetet inte har skett enligt gällande lag. Skulle kommunen förlora en sådan prövning 
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återförvisas ärendet till kommunen. Då skulle möjligheten att färdigställa planen dra ut på 
tiden. Förvaltningen bedömer att det är viktigt att en förnyad granskning genomföras.

Ekonomiska konsekvenser
En förnyad granskning får, i sammanhanget, begränsad ekonomisk betydelse.

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

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förvaltningens insats vid en förnyad granskning beräknas motsvara sammanlagt en veckas 
arbete för en handläggare. Hela granskningsförfarandet bedöms kunna klaras inom en månad 
från beslutsdatum. 

Juridiska bedömningar
Ur ett juridiskt perspektiv är en förnyad granskning ett sätt att genomföra planarbetet på ett 
korrekt och rättssäkert vis. Det bedöms inte påverka de avtal kommunen har med tredje part.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-24
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta 

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef 

Beslut skickas till
anders.hulterstrom@stenungsund.se
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Handlingar
- Plankarta med bestämmelser 
- Illustration
- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Jakobi, 2016-01-05 Rev 2020-01-09
- Program
- Fastighetsförteckning
- Gestaltningsprogram

Övriga handlingar
- Teknisk PM Geoteknik med bilagor, EQC/ÅF, 2014-09-03 Rev 2019-05-27
- Geoteknisk undersökning, ÅF 2016-03-03 Rev 2017-04-21
- Geoteknisk undersökning Projekteringsunderlag MUR/GEO 2016-03-03 Rev 2018-09-04
- Riskutredning, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl., Norconsult AB, 2015-11-30 Rev 2018-09-14
- Handelsutredning Stenungsund, konsekvensutredning, NIRAS, 2012-04-17
- VA- och dagvattenutredning till detaljplan, Norconsult AB, 2019-03-04
- Bullerkartläggning Stenungsunds kommun, ÅF-Ingemansson, 2011-11-22
- Utredning av trafik- och verksamhetsbuller, WSP, 2018-09-07 Rev 2019-03-01
- Trafikanalys, ÅF Infrastructure AB, 2017-02-15 
- PM Trafik, WSP, 2018-08-29
- Arkeologisk utredning, Jörlanda-Berg 1:66, Bohusläns museum, Rapport 2015:13
- Arkeologisk förundersökning, Jörlanda-Berg 1:66, Bohusläns museum, Rapport 2016:10
- Arkeologisk förundersökning, 2018:10
- Arkeologisk förundersökning, Kulturlandskapet, Rapport 2019:5 
- Arkeologisk förundersökning och utredning, Bohusläns museum
- Konsekvensbedömning av dagvattenledning från dp Jörlanda-Berg till Anråse å 2019-10-27
- Gestaltningsprogram för Spekeröds handelsområde, Stenungsunds kommun/NHP Jörlanda 
AB/Spekeröd Utveckling AB/Norra Flygeln AB, 2019-02-06

Information
Planförslaget och övriga handlingar finns på Stenungsunds kommuns hemsida: 
www.stenungsund.se/planer. Under granskningstiden finns planförslaget också utställt i 
Kommunhusets reception, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund, samt på Kulturhuset 
Fregatten i Stenungsund.

Granskningen varar 2020-xx-xx till och med 2020-xx-xx

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Anders Hulterström, Tf planchef, Stenungsunds kommun, tel: 0303-73 29 15
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Inledning

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett 
handelsområde vid Stora Höga-motet. I syftet ingår också att skydda närliggande riksintresse 
för naturvård från eventuell negativ påverkan till följd av exploatering och att säkerställa 
riskskydd med avseende på transport av farligt gods på angränsande väg som utgör 
riksintresse. 

Bakgrund

Kommunen har blivit kontaktad av ett antal intressenter som önskar etablera sig i aktuellt 
planområde. Huvudinriktningen på de förfrågningar som kommunen tagit emot är etablering 
av volymhandel inklusive livsmedel. Lokaliseringen mellan Stora Höga och Spekeröd gör det 
intressant för kommunen att pröva om området kan fungera som en lokal handelsplats för 
närboende såväl som s.k. externhandel. Området har även potential att inrymma närbelägna 
arbetsplatser för boende i områdena Stora Höga och Spekeröd. 

  
Vy söderut med planområdet till vänster. Befintlig service norr om planområdet.

Planprocessen

Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och bygglagen 
(2010:900). Efter granskningen avses planförslaget tas upp för antagande i 
kommunfullmäktige.

Tidsplan

Detaljplanen handläggs enligt följande tidplan:

Samråd maj-juni 2016
Granskning februari 2020
Antagande april
Laga Kraft april 2020
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Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske och beslut om bygglov 
fattas. 

Förutsättningar

Områdets läge och användning idag

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om väg E6 och söder om väg 650 (gamla 
E6).  Planområdets södra gräns sammanfaller med gränsen för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster 
breder ett skogsområde ut sig vilket hyser höga naturvärden. Nordost om planområdet finns 
ett bestånd av ädellövskog. Höjden över havet varierar mellan 10 meter i de lägsta partierna 
till 25 meter på de högsta topparna. Planområdet omfattar ca 12 hektar.
Detaljplaneområdet utgörs av fastigheterna Dyrtorp 1:4, Jörlanda-Berg 1:23, del av Jörlanda-
Berg 1:66 samt fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 2:3.
Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen ängsmark med skogsridå i öster. På några 
av de mindre fastigheterna inom planområdet finns byggnader som är eller tidigare har varit 
bostadshus eller uthus och på andra fastigheter är byggnaderna rivna. Dagens tillfartsväg 
ansluter mot befintlig infart till en rastplats samt ett mindre småindustriområde med 
bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse fordonsservice. 

Planområdets lokalisering utmärkt med rött
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Planområdets lokalisering utmärkt med gul markering

Markägoförhållanden och arrenden

Fastigheterna som i huvudsak berörs av detaljplanen ägs av Stenungsunds kommun, medan 
vägen öster om E6 är enskild väg. Fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 belastas av arrenden för 
bete och jakt, vilka har sagts upp. Fastigheter som berörs, vad gäller bland annat tillfartsväg, 
är Dyrtorp 1:4, som är i privat ägo. 

Tidigare ställningstaganden

Riksintressen 
En stor del av Jörlanda-Berg 1:66 berörs av riksintresse för naturvård, Svartedalen med 
Anråse å (NRO 14121). Värdetexten som beskriver riksintresset redovisar att Anråse å har 
lek- och uppväxtområden för havsöring och lax. Ån har också bestånd av flodpärlmussla. 

Vid planområdet är gränsen för riksintresset ca 400 - 600 meter från Anråse å och omfattar ca 
6 hektar av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66. Den geografiska omfattningen av riksintressen är 
översiktliga, men utgångspunkten i detaljplanen är att i huvudsak hålla sig utanför 
riksintressegränsen för att inte riskera påtaglig skada på Anråsåns naturvärden. 
Behovsbedömningen visar att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram som underlag för 
planarbetet.
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Utdrag från Länsstyrelsens informationskarta

Väg E6 är av riksintresse för kommunikationer, enligt miljöbalken 3 kap 8 §. En exploatering 
av Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. får inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida 
utveckling av vägen. Eftersom E6 också är transportled för farligt gods behöver 
exploateringen ske på nödvändigt avstånd från vägen. 

Översiktsplan ÖP06
Planområdet är del av kommunens framtida utvecklingsområde Spekerödsområdet, i 
anslutning till motorvägsmotet. I gällande översiktsplan ÖP06 är Spekerödsområdet utpekat 
som ett utbyggnadsområde för bostäder, verksamheter, handel med skrymmande 
sällanköpsvaror och centrum/service.

Planområdet är i huvudsak inte tidigare detaljplanelagt. Befintliga verksamheter norr om 
området omfattas av detaljplan, som till del berörs vid planläggningen.

I ÖP06 redovisas område för verksamheter för fastigheterna söder om väg 650 i norra delen 
av Jörlanda-Berg 1:66. I övrigt föreslås ingen förändrad markanvändning. Dock anges 
generellt att mark för verksamheter av små- eller mellanskalig karaktär bland annat reserveras 
vid befintliga trafikplatser. Enligt ÖP06 är kommunen inte beredd att stödja eventuella större 
etableringar av detalj- eller dagligvaruhandel, annat än sällanköpshandel runt trafikplatserna 
vid E6. Genom detaljplanen, som även anger livsmedel, prövas i vilken mån området kan 
fungera som lokal handelsplats såväl som extern.
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Utdrag ur ÖP06

Planprogram
Program för handel, kontor och småindustri, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. (2012), har tagits fram 
för att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av framför allt volymhandel, livsmedel 
och småindustri för aktuellt planområde. Med en lokalisering mellan bostadsområdena 
Spekeröd och Stora Höga kan området fungera som en lokal handels- och arbetsplats för 
närboende såväl som s.k. externhandel om ca 20 - 25 000 m2 byggnadsarea. Programmet 
godkändes i juni 2012.

Program för Spekeröds by

Spekerödområdet är i översiktsplanen ÖP06 utpekat som ett av Stenungsunds kommuns 
framtida utvecklingsområden. Med goda förutsättningar för boende och rekreation, med 
närhet till naturen, kollektivtrafik och väg E6, eftersträvar översiktsplanen ca 300 bostäder på 
sikt. Inom området ska det också rymmas skola, förskola och verksamheter. Viktiga frågor i 
programarbetet har bland annat varit huvudstruktur för bebyggelse, grönområden och vägar, 
samt avgränsning, exploateringsgrad och samband. 
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Handel
2-3 villor

Verksamheter, 
kontor

Ca 40 lgh Förskola

Skola Ca 50-60 lgh

2-3 villor

2-3 villor

Utdrag från programillustrationen för Spekeröds by, söder om väg 650. Handelsområdet syns i det sydvästra 
hörnet.

Natur- och kulturmiljö samt fornlämningar
Nordväst om planområdet har värdefull ädellövskog inventerats, och öster om planområdet 
finns alsumpskog som utgör nyckelbiotop, samt gräns mot riksintresse för naturvård, Anråsån. 
Värdefull sumpskog har konstaterats i samma område, samt ett område i mitten av 
planområdet.

Fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 angränsar till ett utpekat område i kommunens 
kulturminnesvårdsdetaljplan, Smundstorp-Krokslycke-Groland. Eftersom planområdet 
avgränsas längre västerut bedöms exploateringen inte påverka detta välhållna kulturlandskap.
Planområdet är utpekat i ÖP06 som fornlämningsmiljöer och omfattar fornlämningarna RAÄ 
ID BM 2014:39, 40, 41 och 43.

 
Utredningsområdet         Identifierade lämningar, Bohusläns museum, Rappprt 2015:13
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Naturmiljövärden samt av Länsstyrelsen utpekad buffertzon för naturvärdesobjekt

Gällande detaljplaner i området
I norra delen av planområdet gäller detaljplan 1415-P41, laga kraft 2001-07-09 (kommunens 
detaljplanenummer 224) för bilservice, småindustri och en byggrätt för turistinformation som 
dock inte har utnyttjats samt ändring av detaljplan 1415-P115, laga kraft 2010-01-09 
(kommunens detaljplanenummer 280) som anger bilservice och motell. 
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Buller

Trafikbuller
Enligt Bullerkartläggning Stenungsunds kommun (ÅF- Ingemansson, 2011) är hela 
planområdet idag påverkat av buller från E6 på nivåer om 55-60 dBA. Utredning av trafik- 
och verksamhetsbuller, (WSP, 2018) visar bullerpåverkan för prognosåret 2045 avseende 
nollalternativet respektive utredningsalternativet med ett handelscentrum.

Nollalternativ, prognosår 2045 (WSP, 2018)

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse i ärenden påbörjade före 2 januari 2105 eller vid nybyggnation eller 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

- 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus

- 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid

- 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad)

- 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Riktvärde är det värde som bedöms rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende. 
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som 
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall ljudnivån utomhus inte kan reduceras till 
ljudnivåer enligt ovan bär inriktningen vara att riktvärdena för ljudnivå inomhus inte 
överskrids.
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Med utbyggnadsalternativet beräknas bullerpåverkan att öka i området. Detta beror till största 
del på tillskottet av nya vägar och tillskottet av ytterligare trafik i området. Även ökad trafik 
på angränsande vägar kommer att bidra till ökade ljudnivåer för det framtida scenariot 2045. 
Trafiken på väg E6 beräknas öka med cirka 30% räknat från år 2015 till 2045. Trafikökningen 
innebär ökade ekvivalenta ljudnivåer med ca 1,3 dB. 

Utredningsalternativ, prognosår 2045

Med ökade ljudnivåer i samband med utbyggnaden kommer bostäderna i närheten att bli mer 
utsatta för ljudnivåer där riktvärdena överskrids avseende den ekvivalenta ljudnivån. Den 
maximala ljudnivån beräknas, vid majoriteten av fastigheterna, inte att påverkas av 
anläggningen av handelscentrum då de högsta nivåerna orsakas av redan befintliga vägar. 
Samtliga bostadshus kring handelsplatsen beräknas få maximala ljudnivåer i enlighet med 
rådande riktvärden. Med en ökad påverkan av trafikbuller i samband med utbyggnaden av 
handelsområdet är åtgärder nödvändiga. 

För bostadsfastigheterna Spekeröds- Apleröd 1:11 respektive Spekeröds-Apleröd 4:2 
beräknas den ekvivalenta ljudnivån vid fasad öka från 55 dBA till 57 respektive 58 dBA. 
Bullerskärmar vid väg har utretts men bedöms inte rimliga att utföra eftersom de beräknas 
resultera i en minskning med endast 0 - 1 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Alternativ 
rekommenderas därför i form av fasadnära åtgärder. Bullernivån ökar även på 
bostadsfastigheten Spekeröd-Apleröd 1:10 som ägs av kommunen men där har byggnaden 
rivits. 

Möjliga åtgärder skulle kunna vara bullerskärmar vid tomtgräns och/eller fastighetsnära 
åtgärder där fönster och friskluftsventiler i första hand åtgärdas. Även ytterväggar kan behöva 
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kompletteras om ljudisoleringen är bristfällig. För att avgöra vilka åtgärder som krävs för att 
klara riktvärdena inomhus har en inventering av de två berörda bostadsfastigheterna 
genomförts. För fastigheten Spekeröd- Apleröd 1:11 föreslås åtgärder som fönsterbyte eller 
ljudruta på fönster mot nordväst respektive sydväst som påverkas av exploateringen. För 
fastigheten Spekeröd- Apleröd 4:2 föreslås åtgärder som fönsterbyte eller komplettering med 
ljudruta på fönster mot väster.

Avskärmad uteplats kan behövas om uteplatsen är utsatt för höga ljudnivåer som inte kan 
reduceras på annat sätt. Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
beräknas uppfyllas vid samtliga bostäder. För att klargöra att byggnationen av handelsplatsen 
inte resulterar i överskridande av den ekvivalenta ljudnivån för en god miljökvalitet på 
befintliga bostadsnära uteplatser så har inventeringar genomförts. För fastigheten Spekeröd-
Apleröd 4:2 föreslås bullerplank vid befintlig uteplats. Vid fastigheten Spekeröd-Apleröd 1:11 
finns inga uteplatser.

Verksamhetsbuller
Avseende industri- och annat verksamhetsbuller är det Naturvårdsverkets nivåer som är 
vägledande för olägenhetsbedömning. 

- Dag kl. 06-18 50 dBA

- Kväll kl. 18-22 samt lördag-söndag och helgdag kl. 06-18 45 dBA

- Natt kl. 22-06 40 dBA

Ovanstående riktvärden gäller ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad och vid uteplatser och 
andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.

Maximala ljudnivåer över 55 dBA bör inte förekomma nattetid kl. 22-06 annat än vid enstaka 
tillfällen.

Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som 
industribuller. För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar
bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad 
för kringliggande bostäder till handelsområdet beräknas vara lägre än rådande riktvärden för 
verksamhetsbuller dag- och kvällstid. 

Verksamhetsbullret har beräknats för den timmen med flest lastbilstransporter till och från 
handelsplatsen som den mest trafikerad timmen. Om riktvärdena beräknas klaras för den mest 
trafikerad timmen, uppnås de följaktligen även under resterande tid på dygnet. Antal 
lastbilstransporter under scenariot värsta timmen är en överskattning och kommer med största 
sannolikhet inte inträffa.

Verksamhetsbuller bedöms enligt bullerutredningen inte överskrida riktvärden vid någon 
bostad.
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För att uppfylla rådande riktvärden förutsätts att ljudnivåer från verksamheternas övriga 
bullerkällor, som till exempel installationer, kravsätts i bygghandlingsskedet.

Risk

Norconsult AB har gjort en riskutredning avseende transport av farligt gods och befintlig 
bensinstation. 

Eftersom all planerad bebyggelse inom planområdet, utom en av snabbmatsrestaurangerna i 
norr, ligger på större avstånd från tankstationen för personbilar respektive lastbilar än 100 
meter så bedöms i riskutredningen att bebyggelsen inte påverkas av risker och olägenheter 
från bensinstationen.

Byggnaden som ligger inom 100 meter från mätarskåpet vid tankstationen för lastbilar är en 
snabbmatsrestaurang och definieras i detta fall som en plats där människor normalt vistas. 
Mellan påfyllningsanslutning och denna typ av byggnad ska det vara minst 25 meter och 
mellan mätarskåp och byggnad ska det vara minst 18 meter. Dessa avstånd uppfylls med god 
marginal och eftersom diesel har högre flampunkt än bensin för vilket avstånden gäller så 
bedöms risknivåerna vid snabbmatsrestaurangen som låga.

Planområdet ligger strax öster om väg E6 som är primär transportled för farligt gods. 
Riskberäkningar har gjorts för en prognosticerad trafiksituation år 2030. I planförslaget 
föreslås ett handelsområde med etablering av Handel inklusive livsmedel i norr och Handel 
med skrymmande varor respektive Småindustri i söder. Eftersom området har skilda 
karaktärer när det gäller persontäthet, topografi och avstånd till leden har området delats in i 
två delområden. Område A innefattar handelsområdet i norr och område B innefattar 
handelsområdet i söder.

I område A medges parkeringsplatser fram till ca 80 meter från E6 och byggnader medges 
fram till ca 140 meter från E6. Riskanalysen visar att risknivån är acceptabel inom hela 
område A och att inga skyddsåtgärder är nödvändiga för detta område. 

Inom område B medges parkeringsplatser fram till ca 35 meter från E6 och byggnader 
medges fram till ca 75 meter från E6. Riskberäkningar visar att utan skyddsåtgärder ligger 
individ- och samhällsrisk över gränsen för acceptabla risker. Beräkningar har utförts med 
skyddsåtgärder för att reducera risknivån. Beräkningar visar att med dessa åtgärder blir 
individrisken acceptabel inom hela området. Samhällsrisken reduceras ordentligt men ligger 
delvis fortfarande över gränsen för acceptabla risker. 

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder för södra delen av planområdet (område B):

 En vall med höjden tre meter (relativt körbanan) anläggs utmed E6 för att förhindra att 
brandfarlig vätska rinner mot planområdet samt att spridningen av brandfarliga gaser 
in mot området reduceras. 

 Ett tungt vägräcke som reducerar risken för skador på transportfordon med farligt gods 
till ca hälften. 
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 I byggnaderna ska utrymning vara möjlig bort från E6. 
 Friskluftintag placeras i skyddat läge. 

Om ovannämnda åtgärder genomförs bedömer Norconsult att risknivån för planerad 
markanvändning är acceptabel inom område B. 

Principsektion för utformning av skydd

Om vallen anläggs i anslutning till vägen kan vallen utformas så att tunga lastfordon fångas 
upp på ett mjukt sätt. En principutformning för mjuk släntutformning enligt VGU, Vägar och 
gators utformning (Trafikverket 2015), visas i figuren nedan. I detta fall behövs inget tungt 
vägräcke enligt riskutredningen.

 Mjuk släntutformning enligt VGU

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk utredning har tagits fram av EQC Group AB för planområdet. Bedömningar 
bygger på ett programförslag ”Samlad service” redovisat i ”Program för detaljplan för handel, 
kontor och småindustri, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl.”, programhandling juli 2012 (Dnr. 0122/09). 
Vid detaljprojektering rekommenderas ytterligare undersökningar och utredningar med 
avseende på bärighet, sättningar och stabilitet för all byggnation inom detaljplaneområdet.

Under 2016 och 2017 har ÅF utfört en geoteknisk utredning för att klargöra markområdets 
geotekniska egenskaper samt ta fram parametrar för dimensionering av de planerade 
byggnaderna. 

Stabilitet
Stabiliteten bedöms vara tillfredställande för befintliga förhållanden inom hela området och 
närliggande omgivning på grund av små nivåskillnader. Den planerade exploateringen 
bedöms inte medföra att släntstabiliteten blir otillfredsställande. Lokala stabilitetsproblem kan 
uppkomma vid schaktning och vid stora uppfyllnader.
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Sättningar
Jorden inom den norra delen av detaljplaneområdet bedöms endast vara måttligt 
sättningskänslig. Jordlagren är tunna och består främst av siltig sand med inslag av lerskikt 
och lerkörtlar. Den största delen av sättningarna bedöms därför utbildas på kort
tid. 

Jorden inom den södra delen av detaljplaneområdet bedöms vara sättningskänslig och ökad 
belastning på jorden genom påförande av last eller avsänkning av grundvattennivån bedöms 
kunna ge stora tidsberoende sättningar.

Skyddsvall
Detaljplanen anger att en skyddsvall ska anläggas längs östra sidan av väg E6 eftersom 
riskskydd krävs på grund av transporter av farligt gods. Skyddsvallen ska enligt 
riskutredningen vara 3 meter hög (relativt körbanan på E6) och vara belägen mellan E6 och 
lokalvägen. Skyddsvallen planeras utföras med en släntlutning på 1:2 och med en platt topp 
på 1 meter.

Eftersom skyddsvallen anläggs i den södra delen av planområdet där sättningskänslig jord 
förekommer, kommer tidsberoende sättningar till följd av skyddsvallen att utbildas. 
Sättningarna bedöms dock bli små (enlig PM Geo Rev C 2018-09-04) eftersom skyddsvallen 
föreslås utföras med cellplast (1,5 m mäktighet med en släntlutning 1:1,5) på en bädd av 
packad friktionsjord.

Med utgångspunkt i det föreslagna utförandet har sättningar beräknats för en 
dimensioneringsperiod av 40 år. Sättningsberäkningarna är utförda med hänsyn till 
krypsättningar och visar en sättning för skyddsvallens mitt på 0,35 meter (beräknat på en 
lermäktighet på 25 meter). Påverkan på E6 har beräknats till en sättningsskillnad i tvärled på 
0,2 cm och påverkan på befintligt vägdike beräknas bli en sättning på 3 cm.

Principsektion för uppbyggnad av skyddsvall

Grundläggning
Vid grundläggning av den södra delen av framtida handelsområdet bedöms det på grund av 
sättningskänslig jord i kombination med ojämna jorddjup vara nödvändigt med någon typ av 
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grundförstärkande åtgärd av byggnaderna. Till stora delar bedöms detta lämpligast göras med 
spetsbärande pålar för att undvika stora sättningar. Alternativt kan mantelbärande pålar, 
kalkcementpelare eller lastkompensation vara möjligt.
Där lagren av lös jord är liten (i den norra delen av området) bedöms utskiftning av den lösa 
jorden till bättre massor vara möjlig.

En avsänkning av befintlig grundvattennivå får inte ske utan att omgivningspåverkan har 
utretts. I projekteringsskedet rekommenderas att ytterligare undersökningar utförs för all 
byggnation för att få en så optimal grundläggning som möjligt. Om det blir fråga om 
grundvattensänkning ska tillstånd för vattenverksamhet enligt 11kap MB sökas.

Radon
Undersökning av total gammastrålning över berg uppmättes på berget i norra, västra och östra 
delen av området med hjälp av en gammascintillometer. Mätningen utfördes kontinuerligt på 
blottat berg inom undersökningsområdet. För klassificering av berg och stenmaterial används 
gränsvärden för gammastrålning enligt ”Markradon, riktlinjer för markradonundersökningar”, 
BRF T20:1989.

Uppmätta nivåer på total gammastrålning ligger på 0,08-0,10 μSv/h. 

Mätresultaten visar på att berggrunden i norra delen inom aktuellt detaljplaneområde utgörs 
av lågradon-normalradon och nya byggnadskonstruktioner ska utföras radonskyddande.

I södra delen bedöms jordlagren vara så täta att marken kan klassas som lågradonmark. Inga 
byggnadstekniska åtgärder bedöms därför erfordras ur radonskyddssynpunkt där 
lermäktigheten överstiger ca 5 m.

Blocknedfall 
ÅF Infrastructure AB har utfört en bergteknisk undersökning under augusti 2016.
Undersökningen omfattar en geologisk beskrivning av området med gällande sprickor och 
bedömning av risker för blockutfall och ytliga ras. (PM Geo, Rev A 2016-09-05)

Sedan utredningen genomfördes har planförslaget ändrats och kullen i norra delen av 
planområdet planeras plansprängas/schaktas bort. 

Befintliga bergförhållanden ska beaktas vid sprängning, främst om nya bergsslänter ska 
sprängas ut. I planområdets östra del blir detta fallet för att där möjliggöra en lastgata. När en 
tänkt rät linje från skärningens krön till körbanans kant stupar mer än 45°, vilket blir fallet 
här, så måste en stabilitetsbedömning göras på plats, med påföljande eventuella 
förstärkningsåtgärder i form av bergrensning, bultning och/eller nätning.

Vid en släntlutning på 10:1 blir skillnaden mellan släntkrön och släntfot 0,6 m i horisontalled, 
och vid en släntlutning på 7:1 blir den 0,9 m. Bedömning av lämplig släntlutning blir i 
föreliggande fall att en brant lutning, exempelvis 10:1, måste väljas. Bergförstärkningen skall 
då anpassas därefter, enligt anvisning av bergsakkunnig person vid en platsbedömning, som 
innefattar sprick och stabilitetsutredning. 
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Vanligtvis brukar minst 1,5 m bred frilagd bergyta finnas ovanför bergsläntens krön och till 
intilliggande jord, men här blir det starkt begränsat på grund av gränsen till fastighet 1:10.
Ett staket behöver anläggas invid gräsen till ovan nämnda fastighet, för att förhindra att någon 
person faller över släntkrönet.

Pålagring av is är vintertid att räkna med i bergsschakten varför utrymme för detta krävs mot 
lastgatan.
Inför planerad bebyggelse av Jörlanda Berg 1:66 m.fl. rekommenderas att en bergteknisk 
inspektion utförs inom områden där bergöverytan blottläggs i samband med grundläggning. 

En bergteknisk besiktning behöver också ske efter sprängningsarbeten. Det rekommenderas 
att bergsslänter stabilitetsbesiktigas, och särskilt om 45°-kravet nämnt ovan inte är uppfyllt. 

Trafikförhållanden

Planområdet har samma infart som rastplats Spekeröd, med avfart till höger ca 25 meter efter 
rondellen från väg E6. Från väg 650 är det ca 300 meter till planområdet. Den befintliga 
vägen genom planområdet går förbi bilservice m.m. i skymda kurvor och mynnar till en 
smalare väg längs E6. Denna väg ingår i gemensamhetsanläggningen Bråland GA:1 som 
förvaltas av Brålands Samfällighetsförening. Alla vägar som ingår i Bråland GA:1 inklusive 
tunneln under E6, ska enligt lantmäterimyndighetens beslut om gemensamhetsanläggning 
hållas farbara för motorfordon året om. Gemensamhetsanläggningen garanterar tillfart till 
fastigheter som ingår och så länge statsbidrag erhålls får vägen inte stängas av för 
allmänheten. 

Ett huvudstråk för gång och cykel finns utbyggt mellan Stora Höga och Jörlanda utefter väg 
574 med anslutning norrut mot Stenungsund och österut mot Spekeröd, längs väg 650. Från 
planområdet är det ca 1,5-2 km med gång/cykel till pendeltågstationen i Stora Höga. Det finns 
även en koppling till tågstationen från södra delen av Jörlanda-Berg 1:66, som också är ca 1,5 
- 2 km, via en befintlig tunnel under E6 och genom Stora Höga industriområde. En ny 
sträckning för gång- och cykeltrafik planeras i detaljplanen.

Lokalbussar stannar ca 0,7-1 km från planområdets norra del på väg 650, i närheten av 
Spekeröds Folkets park och Spekerödsskolan. Plats för bussangöring möjliggörs i 
planområdets norra del.

Planområdet ansluts till Trafikverkets väg 650 via befintliga gemensamhetsanläggning 
Bråland GA:1, vilken efter omprövning vid lantmäteriförrättning och efter ombyggnad 
används för angöring av området. Vid södra plangränsen anslutes den nya lokalgatan till den 
befintliga vägen som också ingår i Bråland GA:1.
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Teknisk försörjning

Dagvatten
Dagvatten från den nordligaste delen av planområdet avrinner till befintligt kommunalt 
dagvattenledningsnät i infartsvägen till verksamheterna vid Stora Högamotet. Via 
ledningsnätet avrinner dagvattnet vidare norrut till Dyrtorpsbäcken som på västra sidan om 
väg E6, inhyser lek- och uppväxtområden för öring. Bäcken har sitt utlopp i Hakefjorden.

Dagvatten från södra och östra delarna av höjdpartiet i norr avrinner till en befintlig 
sumpskog, belägen direkt öster om planområdet. Inom ramen för arbetet med detaljplanen har 
Jakobi Sustainability AB utrett förutsättningarna för sumpskogen. Enligt Jakobi är 
sumpskogen i dagsläget dikad och i dåligt skick men med spår av högre naturvärden. Den 
centrala delen har pekats ut som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och som klass 2 objekt i den 
naturinventering som genomförts.

Den huvudsakliga avrinningsriktningen inom planområdet är dock åt sydväst. Dagvatten från 
större delen av planområdet samlas upp i ett dike vid planområdets västra gräns. Till diket i 
väster ansluter tre diken i öst-västlig riktning som omhändertar dagvatten från planområdet, 
men även från omgivningarna utanför. 

Längre söderut rinner Anråse å, som utgör en anslutning mellan den östra och västra sidan av 
E6. Anråsån är recipient för planområdet och har sin sträckning genom Svartedals-området 
med slutlig mynning i Hakefjorden söder om Stora Höga. Till Anråse å ansluter dagvattnet 
från planområdet via ett avvattningssystem som anlagts av nuvarande Trafikverket. 

Svartedalen med Anråsån utgör riksintresse för naturvård. Anråsån utgör lek- och 
uppväxtområden för havsöring och lax och även flodpärlmusslan har bestånd i ån. I övrigt är 
bottenfaunan i vattensystemet skyddsvärd. Naturområdets värden kan påverkas negativt av 
utsläpp till vattensystemet, omgrävning av åfårorna eller andra åtgärder i vattendraget och 
omgivande landområden. Därmed är det av största vikt att utforma ett dagvattensystem där 
förorenings- och flödespåverkan från planområdet är minimal.

Dimensionerande befintligt dagvattenflöde från planområdet bedöms utgöras av 
naturmarksavrinningen från området. Enligt figur 4.6 i Svenskt Vattens publikation P110, 
uppgår den specifika avrinningen från naturmark till ca 15 l/s/hektar. Planområdet bedöms 
uppgå till ca 12 hektar och det dimensionerande befintliga dagvattenflödet till ca 170 l/s.

Vatten och avlopp
Kommunala ledningsnät för vatten och spillvatten är inte utbyggda inom planområdet. Dock 
finns kommunala ledningsnät i infartsvägen till verksamheterna vid Stora Höga-motet, som 
slutar invid fastigheten Jörlanda-Berg 1:95, nordväst om planområdet.

Dricksvatten
Enligt ovan finns kommunala ledningar för vatten (Ø160) och spillvatten (Ø200) norr om 
planområdet, till vilka planerad bebyggelse ansluts. Trycknivån i den befintliga 
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vattenledningen har med hjälp av en vattenledningsmodell upprättad av SWECO beräknats 
uppgå till ca +71 m. Då osäkerheten i modellen är stor i änd-ledningar som denna, uppges 
trycknivån snarare uppgå till omkring +60 – 65 m, vilket ändå är tillräckligt för planområdet 
som enligt ovan är beläget på nivåer omkring +15 m. Vattentrycket ska enligt Svenskt Vattens 
publikation P83 inte understiga 15 mvp vid högsta tappställe och inte heller överskrida 70 
mvp. Med ett antaget högsta tappställe på +20 m, erhålles med förutsättningar enligt ovan ett 
tryck om uppskattningsvis 40 mvp vilket bedöms vara tillfyllest. 

Dimensionerande vattenförbrukning har beräknats i enlighet med Svenskt Vattens publikation 
P83. Medelförbrukningen under arbetstid har beräknats uppgå till omkring 4 l/s medan den 
maximala timförbrukningen har beräknats uppgå till ca 8 l/s. 

Behovet av släckvatten erhålles ur tabell 2.3 i Svenskt Vattens publikation P83. Då 
utformningen av planerad bebyggelse inom planområdet i dagsläget inte fastställts, bedöms 
släckvattenförbrukningen uppgå till 20 l/s. Detta bör dock fastställas i senare skede. 
Brandposter föreslås anläggas med intervall om som mest 150 m. Placering av brandposter 
och utformning av system för släckvatten föreslås stämmas av med Räddningstjänsten i 
samband med detaljprojektering.

Spillvatten
Enligt ovan finns kommunala ledningar för spillvatten (Ø200) norr om plan-området, till vilka 
planerad bebyggelse föreslås anslutas. Då hela det aktuella planområdet är beläget lägre än 
föreslagen anslutningspunkt för spillvatten, erfordras pumpning av spillvatten.

En spillvattenpumpstation föreslås således anläggas i planområdets södra del. Ett 
självfallssystem föreslås upprättas för avledning av spillvatten till pumpstationen. Detaljerad 
utformning av ledningsnätet sker i samband med detaljprojektering. 

Dimensionerande spillvattenflöde bedöms motsvara beräknad vattenförbrukning, d.v.s. en 
medelförbrukning om ca 4 l/s och en maximal timförbrukning om ca 8 l/s.

Kommunen har beslutat om medel för kapacitetshöjande åtgärder i Strävlidens 
avloppsreningsverk som omhändertar spillvatten från bland annat Jörlanda. Arbeten med 
åtgärder och förnyat tillstånd kommer att inledas under första halvåret 2020 och planeras vara 
fullt färdigställda inom en femårsperiod.

Handel

På uppdrag av Stenungsunds kommun genomförde en handelsutredning 2012 av NIRAS. I 
analysen antas att det inom planområdet etableras 15 000 m² volymhandel samt 5 000 m² 
dagligvaruhandel. Nuvarande planförslag möjliggör 14 000 m² Handel med skrymmande 
varor samt 14 300 m² Handel.

Påverkan på etablerad dagligvaruhandel i Stenungsund
För dagligvaror gäller regeln ”lika slår mot lika” vilket innebär att nya stora butiker tar största 
delen av sin försäljning från liknande enheter. Stora butiker kan dock lättare försvara sig och 
ta igen förlorad marknad. De små butikerna har mindre resurser. Därmed blir det svårare för 
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de små enheterna att på sikt kunna ta igen omsättningsminskningar. För mindre enheter krävs 
därmed andra åtgärder, t.ex. att profilera sig annorlunda. En viktig faktor som påverkar hur 
det går för dessa mindre butiker är befolkningsutvecklingen på deras närmarknad. 

NIRAS bedömer att genomsnittlig påverkan i Stenungsunds kommun (primärområdet) 
kommer att vara ca 15 - 20 %, vilket är förhållandevis mycket, men konsumtionen per capita 
väntas öka och inflyttningen till kommunen bedöms vara relativt stor under de kommande 10 
åren. Konsumtionstillväxten väntas ha kompenserat förlusterna inom i genomsnitt ca 5 år men 
skillnaderna i återhämtningstid mellan olika butiker kan vara stor.

Generellt anges att en dagligvarubutik med ordnad ekonomi oftast klarar en 
omsättningsminskning på ca 5 % med vissa anpassningar. En förlust på 10 % kräver i regel 
stora neddragningar på personal mm, men flertalet butiker klarar också en sådan omställning. 
Ett tapp på upp mot 20 % kan kräva drastiska åtgärder, t.ex. omprofilering eller t.o.m. 
nedläggning.

NIRAS bedömer att god synlighet jämfört med ingen synlighet från väg E6 kan påverka 
omsättningen med i storleksordningen några procent, upp till 5 %.

Påverkan på dagligvaruhandel i omgivande kommuner
Från sekundärområdet (Tjörn, södra Orust och Ljungskile) beräknas 15 - 20 % av nya 
butikens omsättning tas. Påverkan på butikerna där blir mindre än i primärområdet, upp till ca 
5 %, i något fall på Tjörn kan det möjligen bli 5 - 10 %. Från tertiärområdet (norra Orust, 
Lilla Edet och Kungälv) tas 5 - 10 % av den nya butikens omsättning. Detta handlar om 
”vägens marknad”, d.v.s. de som åker förbi, handlar på vägen hem etc. Förlusterna i etablerad 
handel blir relativt små. 

Påverkan på volymhandel i Stenungsund och på Tjörn
Stenungsund är underetablerat på volymhandel idag och därför kommer utflödet av 
volymhandel minska kraftigt. Många som tidigare åkt från Stenungsund och Tjörn för att 
handla t.ex. i Göteborg eller Torp stannar således istället kvar på ”hemmaplan”. Påverkan på 
befintlig volymhandel i Stenungsund och de få volymhandelsbutiker som finns på Tjörn 
bestäms av vilken verksamhet som etableras vid Stora Höga-motet, de befintliga butikerna 
påverkas om konkurrerande kedjor etableras. 

Påverkan på shopping i Stenungsund och Tjörn
Konsekvenserna av en nyetablerad handelsplats vid Stora Höga-motet kommer som nämnts 
att påverka dagligvaruhandeln med ca 15 - 20 % men om befintliga butiker försvarar sig 
effektivt kan de ta igen detta efter några år. 

Påverkan på volymhandel i Torp, Kungälv och Bäckebol
Påverkan på volymhandeln beror helt på vad som etableras i Stora Höga-motet. Effekterna 
blir små utom i direkt konkurrerande butiker. 

Påverkan på handeln i Stora Höga
NIRAS bedömer att dagligvarubutiken i Stora Höga, som är en närlivsbutik, kommer att 
påverkas med ca 10 %.  Hade det varit en större butik hade den troligtvis påverkats i högre 
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utsträckning. Den sällanköpsvaruhandel som finns i Stora Höga idag påverkas marginellt om 
det inte etableras direkt konkurrerande handel vid Stora Höga-motet. 

Natur- och kulturmiljö samt fornlämningar

I enlighet med behovsbedömningen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram för att 
belysa risker för eventuell negativ påverkan som kan uppstå på naturmiljön samt åtgärder för 
att begränsa denna.  

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Sammantaget bedöms att ett genomförande av detaljplanen kan medföra risk för betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats.

MKB:n fokuserar på de miljöaspekter som är av vikt för projektet och som kan påverkas av 
detaljplanens genomförande. Både positiva och negativa konsekvenser bedöms. Bedömningen 
av relevanta miljöaspekter utgår från kommunens behovsbedömning och samråd med 
länsstyrelsen.

Konsekvenser, skyddsåtgärder och försiktighetsmått har beskrivits ingående i MKB:n och 
sammanfattas nedan. Förbättringsåtgärder beskrivs i denna handling under rubriken Teknisk 
försörjning, Dagvatten.

I en miljökonsekvensbeskrivning ska en jämförelse göras med de framtida miljöförhållandena 
om det studerade projektet inte genomförs. Detta brukar benämnas nollalternativet och 
innebär i detta fall att detaljplanen inte kommer till stånd och att ingen handelsplats uppförs 
inom utredningsområdet.

Avseende hälsa och säkerhet så behandlas buller och risker också i MKB:n men redovisas 
under särskilda rubrikerna Buller respektive Risk ovan.

Utredningsområdet består av skogsmark i norr och åkermark i den södra delen. Den öppnare 
delen består främst av en odlingsvall med tillhörande stengärdesgårdar mot norr och öst. Norr 
om denna del har det tidigare varit blötare och nu dominerar vass och annat högt gräs här. 
Den skogsklädda delen omfattas främst av lövskog mot väst, syd och nord, där al är det 
dominerande trädslaget. Spår efter tidigare tomter, samt fortfarande bebodda hus, förekommer 
främst i nordväst. Flera avvattningsdiken förekommer inom området. Det största diket ligger i 
nordsydlig riktning. Dikena har medfört att området har avvattnats och dess ursprungliga 
hydrologiska processer störts.

Samlade miljökonsekvenser
Trots skadebegränsande åtgärder och försiktighetsmått kommer planen att innebära negativa 
konsekvenser. De konsekvenser som kvarstår efter att inarbetade och möjliga skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått har vidtagits har beskrivits närmare i MKB:n och sammanfattas nedan. 
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För landskap och visuella aspekter blir konsekvenserna måttliga (måttlig påverkan på 
kommunalt värde) då landskapets avläsbarhet och tydlighet begränsas och en skalförskjutning 
mot större, och landskapet mera främmande, etableringar sker i och med den föreslagna 
etableringen, men upplevelsen av landskapet påverkas i mera begränsad omfattning då 
landskapet redan idag är påverkat av tidigare exploateringar på E6:s västra sida. 

För kulturmiljön bedöms konsekvenserna som små (liten påverkan på lokalt värde) då 
fornlämningarna tas bort helt men kulturmiljöns samband och helhet inte försämras avsevärt 
eftersom landskapet redan idag är kraftigt fragmenterad av tidigare exploatering. 

De sammantagna konsekvenserna för naturmiljön blir små och positiva (ringa påverkan på 
nationellt värde). Utan skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder kan påtaglig skada uppstår på 
riksintresset. 

För friluftslivet blir konsekvenserna utan inarbetade försiktighetsåtgärder måttliga och 
negativa (betydande påverkan på lokalt värde) då möjligheterna att använda området som 
närströvområde försvinner helt. 

Konsekvenserna för jord- och skogsbruket bedöms som små (liten påverkan på kommunalt 
värde).

Inga negativa konsekvenser uppstår för grundvattnet.

Konsekvenserna för massor bedöms som måttliga och negativa då berg sprängs sönder och 
massöverskott troligen uppstår vilket kommer att läggas på avfallsupplag utanför planområdet 
(betydande påverkan på kommunalt värde).

Konsekvenserna för energi och klimat bedöms bli mycket stora och negativa (betydande 
påverkan på regionalt/nationellt intresse) både med och utan inarbetad skyddsåtgärd i form av 
en busshållplats då detaljplanen enligt Västtrafik inte i sig påverkar utbudet av kollektivtrafik 
i Stora Höga eller på väg 650 och verksamheten inom handelsområdet medför inköp av gods 
som kräver transportmedel 

Riksintresse Svartedalen med Anråse å
Utanför, men angränsande till, detaljplaneområdet finns ett område som är riksintresse för 
naturvård, Svartedalen med Anråse å (NRO14121). Riksintresseområdet är ett utpräglat 
höjdområde med välbevarade åldriga naturskogar, dominerade av hedbarrskogar och ett 
relativt ansenligt inslag av lövträd, främst björk, asp och ek samt med en stor förekomst av 
fuktiga våtmarksmiljöer.

Enligt riksintressebeskrivningen kan områdets värden påverkas negativt av bland annat 
utsläpp till vattensystemet, omgrävning av åfårorna eller andra åtgärder i vattendraget och 
omgivande landområden. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i 
kantzoner bör ej utföras.
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Avledning av dagvatten från sedimentationsdammen till Anråse å kommer att ske med en ny 
separat ledning parallellt med befintligt dagvattenledning längs E6 som anlades då vägen 
byggdes i början av 1970-talet. Ledningssträckningen ingår inte i planområdet men kommer 
att gå genom riksintresset för naturvård Anråse å. och en särskild naturvärdesinventering har 
gjorts för det aktuella området. 

Med inarbetade skyddsåtgärder blir konsekvenserna måttliga och positiva (liten påverkan på 
nationellt intresse) för en av de naturtyper som riksintresset avser att skydda (sumpskogar i 
naturvärdesobjekt 1 och 2). Riksintresset skadas inte påtagligt av åtgärderna. Utan 
skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder kan påtaglig skada uppstår på riksintresset.

Naturvärdesobjekt 1, sumpskog med högt naturvärde (klass 2)
Naturvärdesobjekt 1 ligger utanför detaljplaneområdet och kommer att finnas kvar. 
Bebyggelse nära en sumpskog behöver inte innebära negativa konsekvenser för naturtypen i 
sig, så länge förändringen inte förändrar hydrologin, luftfuktigheten och vattenkvaliteten i 
området.

Med inarbetade skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder blir nuvarande vattennivåer i 
sumpskogen högre än i nuläget.

De positiva effekterna av att höja vattennivån i sumpskogen bedöms höja biotopens kvaliteter 
så att de sammantagna konsekvenserna blir måttliga och positiva (liten påverkan på nationellt 
värde).

Utan skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder sker en kraftig påverkan på hydrologin och 
betydande negativa konsekvenser uppstår. I kombination med en kraftigt minskad skyddszon 
kan detta ge en relativt snabb negativ effekt på sumpskogens ekologi.

Naturvärdesobjekt 2, (klass 3)
Naturvärdesobjekt 2 är en lövskog med påtagligt värde (klass 3). Området ligger delvis inom 
detaljplaneområdet och har troligtvis tidigare varit betydligt fuktigare men med nuvarande 
dikning avvattnas området förmodligen snabbare. Ungefär 2/3 av naturvärdesobjekt 2 
kommer tas bort. Området hyser samma naturtyp som riksintresset avser att skydda 
(sumpskog) och fungerar som buffertzon. Konsekvenserna blir stora (måttlig påverkan på 
riksobjekt/regionalt värde).

Naturvärdesobjekt 3, (klass 3)
Naturvärdesobjekt 3 som består av lövskog (al och ek) tas bort helt och dess värden 
försvinner. Naturtypen förekommer på många platser i södra Sverige. Konsekvensen bedöms 
som negativ och stora (betydande påverkan på kommunalt värde).

Fragmentering
De fyra största konsekvenserna som planförslaget kommer att leda till är sammanfattningsvis 
habitatförlust, förändrad hydrologi (avrinningsförhållanden), ökade kanteffekter (till exempel 
buller, ljus, mänsklig störning med mera) samt fysiska barriärer för förflyttning för vissa arter 
som har svårt att förflytta sig mellan kvarvarande naturmiljöer medan det kan underlätta för 
andra arter (till exempel predatorer) att röra sig in och ut ur området. 
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Arter skuddade enligt artskyddsförordningen samt rödlistade arter
Vanlig groda påverkas genom att dess livsmiljö inom planområdet försvinner när naturvårdsobjekt 2 
tas i anspråk. Vanlig groda är en vanligt förekommande art. Med inarbetade skyddsåtgärder 
och förbättringsåtgärder blir konsekvenserna små och negativa (liten påverkan på lokalt 
värde).
Mindre hackspett: Cirka 3,1 hektar av potentiell miljö för mindre hackspett tas i anspråk. 
Påverkan på mindre hackspett bedöms som negativ och liten då lämpligt habitat för arten 
försvinner. Konsekvenserna bedöms som små.
Revlummer: Revlummern inom planområdet kommer att försvinna då dess livsmiljöer tas i 
anspråk. Då revlummern är relativt ovanlig i södra Sverige bedöms konsekvenserna som 
måttlig (måttlig påverkan på kommunalt värde).
Huggorm: Livsmiljöer för huggorm tas troligen i anspråk (det är okänt var huggormarna 
håller till i dag inom planområdet). Med inarbetade åtgärder i form av nya 
övervintringsplatser för huggorm bedöms gynnsam bevarandestatus för arten inte påverkas. 
Konsekvensen bedöms som liten (liten påverkan på lokalt/kommunalt värde).

Förorenad mark
Ett potentiellt förorenat område finns enligt länsstyrelsens MIFO-databas vilken anger 
tidigare drivmedelshantering på en plats på berget i norra delen av utredningsorådet. 
Fältbesök har dock inte visat på några spår och det bedöms som mycket svårt att komma upp 
på berget med fordon. Platsen som markerats i databasen bedöms därför vara felaktigt 
placerad och det område som avses är sannolikt det kring bensinstationen på andra sidan 
vägen inom samma fastighet.

Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått
För att säkerställa att lika mycket vatten tillförs sumpskogen i naturvärdesobjekt 1 som före 
byggtiden föreslås vatten från takytor avledas till sumpskogen. Den del av planområdet som 
idag har avrinning mot sumpskogen, motsvaras ungefärligen av takytorna hos 1-2 byggnader. 
För att trygga en säker avledning av dagvatten till sumpskogen, föreslås två fördelningsdiken 
anläggas för att undvika punktutsläpp av dagvatten och istället sprida ut dagvattnet så diffust 
som möjligt.

Dagvattnet leds i ett öppet gräsbeklätt dike till naturvärdesobjekt 1. Genom att vattnet leds 
genom ett öppet gräsbeklätt dike läggs en större del av eventuella partiklar som avsatt sig på 
taken fast. Dagvatten från hårdgjorda ytor leds på ett sådant sätt att det inte kan rinna in i 
naturvärdesobjekt 1.

Handelsområdet och tillkommande industri bygger på stora byggnadsvolymer med tillhörande 
parkeringar som bidrar till en hög grad hårdgjorda ytor. Detta får snabba avrinningsförlopp 
och kraftig ytavrinning till följd och för att minska risken för översvämning av nedströms 
belägna vattendrag och dagvattensystem, föreslås fördröjning av dagvatten så att det från 
planområdet utgående flödet efter exploatering begränsas till att motsvara befintlig 
naturmarksavrinning.

Övriga möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått
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Genom att använda gröna tak på de byggnader vars takvatten leds till sumpskogen kan 
föroreningshalterna i det vatten som leds till sumpskogen minskas. Konsekvenserna är stora 
och positiva. 

Plantering av vegetation inom planområdet kan minska barriäreffekten av asfaltyta och 
byggnader något, liksom gröna tak, för både växter och djur. 

Död ved kan läggas ut i kvarvarande naturmarker och i naturvärdesobjekt nr 1 för att förbättra 
förutsättningarna för den biologiska mångfalden. 

Stenhögar eller stengärdesgårdar inom planområdet kan utgöra övervintringsplatser för 
huggorm. 

Nya lekplatser för vanlig groda kan skapas i eller i närheten av planområdet, till exempel i 
form av vattenfyllda diken, bäckar eller smådammar. Det är inte lämpligt att leda dagvatten 
från hårdgjorda ytor till dessa biotoper, då dagvatten kan vara förorenat. 

Fördröjningsanläggningar för dagvatten liksom det öppna diket som leder dagvatten till 
sumpskogen behöver kunna stängas av vid olycka med farligt gods eller brand som leder till 
spridning av släckvatten, för att förhindra att föroreningar sprids till sumpskogen i 
naturvärdesobjekt eller Anråse å. 

Grundvattnet får inte förorenas. Om det finns risk för att grundvattnet förorenas från till 
sedimentationsdammen för vägdagvatten ska denna förses med tät botten. 

Nollalternativ
I en MKB ska en jämförelse göras med de framtida miljöförhållandena om det studerade 
projektet inte genomförs. Detta brukar benämnas nollalternativet. 

Nollalternativet innebär i detta fall att detaljplanen inte kommer till stånd och att ingen 
handelsplats uppförs inom utredningsområdet. 

Nuvarande markanvändning förutsätts finnas kvar och utvecklas, det vill säga jord- och 
skogsbruk samt närströvområde. De hyresgäster som finns inom detaljplaneområdet har sagts 
upp av kommunen. År 2040 kommer därför inga bostäder att finnas inom detaljplaneområdet. 
Fastighet Jörlanda-Berg 1:66 har tidigare varit utarrenderat för jakt och bete, men även detta 
arrende har sagts upp varför ingen jakt kommer att bedrivas år 2040. Området kommer även 
fortsättningsvis att användas närströvområde för omkringboende.

Alternativa lokaliseringar
Denna typ av handelsområde behöver ligga i närheten av en trafikplats på E6 för att få 
tillräckligt med kundunderlag och därmed vara intressant för investerare (Norra Flygeln 
2015). I Stenungsunds kommun finns endast två trafikplatser där det är möjligt att köra av E6. 
Den nu föreslagna platsen respektive Stenungsmotet norr om Stenungsund.

Stenungsmotet anses dock inte vara lämplig för lokalisering av ett handelsområde på grund av 
närheten till kemisk industri och risker i samband med detta vilket gör det olämpligt för 
verksamheter som gör att många människor uppehåller sig i området. Det innebär att det inte 

120



27

finns några alternativa lokaliseringar inom Stenungsunds kommun som ligger nära E6. Det är 
inte utrett om behov finns av ytterligare köpcentra i angränsande kommuner längs E6. 

Vid samrådet framkom förslag att anlägga handelsverksamheten till redan bebyggda områden 
väster om E6 i Stora Höga. En annan möjlighet är att bygga ut och förtäta befintliga 
handelsområden, till exempel i Stenungssund centrum eller Kungälv. Effekter och 
konsekvenserna av dessa alternativ har inte utretts. Möjligheter och effekter av motsvarande 
försäljning genom internethandel har inte heller utretts.

Påverkan under byggtiden
Under byggnadstiden uppträder störningar av tillfällig karaktär på omgivande miljöer, till 
exempel ökat buller från maskiner och transporter, utsläpp av grumligt vatten i omgivande 
diken och stora blottlagda ytor med sprängsten och jord. För att miljökonsekvenserna inte ska 
bli större än vad som angetts i MKB:n och i senare utredningsskeden, behöver krav ställas på 
när, var och hur arbetet ska genomföras samt vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Kumulativa effekter (systemeffekter)
Kumulativa effekter är konsekvenser som är samverkande eller ökande över tiden. Beroende 
på storleken på tillkommande påverkan kan de sammanlagda konsekvenserna bli stora till 
mycket stora och negativa. Nya riskbedömningar och åtgärder behöver ske för varje enskilt 
exploateringsprojekt.

Nationella miljökvalitetsmål
I Sverige eftersträvas att infria de 16 nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat 
ska vara mål för samhällets arbete med hållbar utveckling. Av de relevanta 
miljökvalitetsmålen påverkas ett (myllrande våtmarker) i positiv riktning av planen. Sju 
påverkas negativt och sju bedöms inte påverkas.

Regionala mål
Västra Götaland har tagit fram regionala mål i samverkan med Länsstyrelsen för begränsad 
klimatpåverkan. De utgår från Västra Götalands beslutade övergripande mål om en 
fossiloberoende ekonomi till 2030 och det nationella målet om fossiloberoende fordonsflotta. 

Detaljplanen påverkar detta mål negativt eftersom handelsområdet främjar transporter med 
bil.  

Kommunala mål
Av inriktningsmålen för Stenungsunds kommun påverkas målen om Ren luft respektive Natur 
och biologisk mångfald negativt och fyra övriga mål bedöms inte påverkas.

Miljökvalitetsnormer
I den södra delen av detaljplaneområdet rinner vattnet mot Anråse å som har lek- och 
uppväxtområden för havsöring och lax. Ån har också bestånd av flodpärlmussla. Anråse å 
omfattas av miljökvalitetsnormer liksom Hake fjord där ån mynnar ut. 
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Med inarbetade skyddsåtgärder i form av rening av dagvatten samt kontrollprogram bedöms 
miljökvalitetsnormerna i Anråse å inte påverkas negativt av detaljplanen. Åtgärderna behöver 
följas upp med miljökontroll- och uppföljningsprogram. 

Arkeologi
I linje med länsstyrelsens bedömning genomfördes en arkeologisk utredning för hela 
planområdet. Därefter genomfördes en arkeologisk förundersökning som avslutades i 
november 2015. Förundersökningen identifierade förhistoriska anläggningar i form av 
stolphål, härdar, gropar, rösen och kulturlager mm. 

De berörda fornlämningarna sammanfördes till två fornlämningsområden med ID BM 2014: 
40 och 41.

Innan planens genomförande skulle en arkeologisk slutundersökning genomföras i syfte att 
dokumentera och ta bort de aktuella fornlämningar som finns i planområdet. Den arkeologiska 
slutundersökningen fick dock avbrytas eftersom det visade sig betyda avverkning av 
sumpskog som utgör en nyckelbiotop och pekats ut som skyddszon avseende riksintresse för 
naturvård.

Länsstyrelsen lämnade 181015 meddelande om avslutad arkeologisk förundersökning och 
anger där att den planerade exploateringen innebär ingrepp i fornlämning, vilket kräver 
Länsstyrelsen tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. Med hänsyn till fornlämningarnas art och 
betydelse bedömer länsstyrelsen att ett sådant tillstånd kommer att förenas med villkor om 
arkeologisk undersökning. 

Miljökontroll och uppföljningsprogram
För att säkerställa att genomförande av detaljplanen inte innebär större miljökonsekvenser än 
vad som beskrivits i denna MKB och efterkommande utredningar kommer krav att ställas på 
upprättande av ett miljökontroll- och uppföljningsprogram (före, under och efter byggtiden). 
Följande krav kommer att ställas: 

• Kontroller av ytvatten under byggtiden som säkerställer att grumligt eller på annat sätt 
förorenat vatten inte når Anråse å. 

• Uppföljning av vattennivåer i naturvärdesobjekt nr 1 och vid behov vidtagande av ytterligare 
åtgärder före, under och efter byggtiden. 

• Vattenprovtagning av ytvatten i naturvärdesobjekt nr 1 och vid behov vidtagande av 
ytterligare åtgärder för att säkerställa att föroreningar inte når området. 

• Uppföljning av de biologiska och ekologiska värdena i naturvärdesobjekt nr 1 och vid behov 
vidtagande av ytterligare åtgärder. 

• Kontroller av att erforderliga skyddsåtgärder vidtas för att inte skada grodor eller ormar 
under byggtiden. 

122



29

• Kontroll av lakvatten från bergskärningar och upplag av krossmassor så att kvävehaltigt 
vatten inte läcker ut från dessa. Vid behov kommer åtgärder att vidtas. 

• Brunnsinventering och kontroll av vattennivåer och vattenkvalitet ska ske i närliggande 
brunnar före och efter byggtiden. En enskild brunn finns bland annat finns på Spekeröds-
Aplered 1:7. 
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Planförslag

Struktur och samband

För att handelsområdet inte bara ska fungera som externhandel utan även som en lokal 
handelsplats är det viktigt hur området och bebyggelsen planeras i samband med befintlig och 
framtida verksamhets- och bostadsområden.  

Strukturen utgår från att samla den närliggande servicen (snabbmatsrestauranger, bilservice 
m.m.) och planerad handel i ett sammanhang som också kan fungera som lokal handelsplats 
mellan Spekeröd och Stora Höga. Handelsplatsen med relativt stora byggnadsvolymer kan 
inte utformas som det "lokala torget", som t.ex. Stora Höga centrum. Med rätt placering och 
god koppling till befintliga och framtida bostadsområden samt med en omsorgsfull 
utformning, kan handelsplatsen dock få en viktig lokal funktion i området med service och 
arbetsplatser. Förhoppningen är också att handelsplatsen kan länka samman bostadsområdena 
på vardera sidan av väg E6 på ett bättre sätt än idag. 

Illustrationsplan över planområdet (norr åt vänster)

Gestaltning

Om människor ska lockas till platsen med cykel eller till fots är omgivande miljöer viktiga, så 
som utformning av gång- och cykelväg, belysning, träd och gröna inslag på parkeringsytan. 
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En uppbruten skala och variation av bebyggelsen värnar också om den mänskliga skalan och 
förhöjer områdets karaktär och trivsel. 

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för handelsområdet. Detta ingår som en bilaga till 
planhandlingarna och utgör ett komplement till planen, som underlag vid 
bygglovsprövningen, för att belysa den gestaltningsmässiga ambitionen för området och 
tankarna bakom de regleringar som finns i detaljplanen. Gestaltningsprogrammet syftar till att 
ange en nivå på kvalitet eller karaktär gällande utformning m.m. 

Gestaltningsprogrammet anger att målet är att området inte ska upplevas för stort genom 
variation med olika volymer och höjder. Samtidigt bör en enhetlig gestaltning eftersträvas. 
Den sammanhållande gestaltningsmässiga idén är ett sammanbyggt skärmtak i norra delen av 
området. Butikernas entréer kan ges olika utformning, fasadlinjer kan brytas med olika 
materialval, fasaderna kan brytas upp med olika kulörer och olika indelningar. Butikernas 
egen profilering kan framhävas i fasaderna. 

De övergripande målen för området är följande:
- Handelsområdet skall bidra med lokal service till det bostadsområde som kommer att byggas 
i närliggande Spekeröd. 
- Handelsområdet behöver upplevas kompakt och nära.
- Uppbrutna fasader ger en känsla av mindre volymer. Genom att aktivt arbeta med fasadernas 
utformning så kan detta uppnås. 
- Samband och samverkan med befintliga verksamheter i området är viktigt. Stråk för biltrafik 
samt gång- och cykelstråk mellan dessa områden skall utföras för att underlätta och förstärka 
sambanden. Parkering bör utföras i samma plan. 

Planområdet har idag ett mycket exponerat läge längs E6:an men situationen ändras genom 
den planerade skyddsvallen som påverkar siktvinklarna. Placeringen av handelsplatsen 
innebär dock ett stort antal förbipasserade varpå en medveten gestaltning är ytterst viktigt för 
att ge ett bra första intryck av Stenungsund. Det är minst lika viktigt att behandla nattbilden av 
området med allmän belysning och fasadbelysning. 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utformning, f1

För att området inte ska upplevas allt för storskaligt införs en bestämmelse om varierad 
byggnadshöjd.

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utformning, f2
För att möjliggöra exploateringen i anslutning till skyddsvärd natur införs bestämmelsen som 
minskar risken för förorening av dagvatten från takytor. Bestämmelsen innebär att 
taktäckning inte får utföras med koppar eller zinkplåt.
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Användning

Handel och småindustri 
Flexibiliteten i byggnadernas utformning och disposition är hög och både små och stora 
aktörer kan tas emot, allt efter efterfrågan på lokaler. 

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Handel, H
Handelsutredningen visar på en acceptabel påverkan på befintlig dagligvaruhandel varför 
planbestämmelsen medger även handel med livsmedel. Kontor för verksamhetens behov ingår 
i ändamålet. Handeln innebär potentiellt relativt många besökare varför endast delar av 
planområdet på ett större avstånd från väg E6 omfattas av bestämmelsen.

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Handel med skrymmande varor, H1

Med utgångspunkt i riskanalysen begränsas användningen till sällanköpshandel i områdets 
södra del. Handel med livsmedel tillåts alltså inte i de delar av handelsområdet som ligger 
närmast väg E6. Kontor för verksamhetens behov ingår i ändamålet.

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Småindustri, J
Med utgångspunkt i riskanalysen tillåts småindustri i områdets södra del eftersom det 
potentiella antalet besökare till verksamheten bedöms som mindre. Kontor för verksamhetens 
behov ingår i ändamålet.

Bestämmelse användning för kvartersmark, Teknisk anläggning, E 
Bestämmelsen möjliggör utförande av reningsanläggningar för dagvatten och spillvatten, 
spillvattenpumpstation och nätstation/högspänningsställverk för planområdets behov.

Bestämmelse användning för kvartersmark, Fordonsservice, ej försäljning av drivmedel, G 
Bestämmelsen möjliggör en utvidgning av markytan för anslutande verksamheter i norr men 
marken får inte förses med byggnad. Teknisk anläggning under mark för rening av dagvatten 
tillåts.

Riskskydd

Bestämmelse för användning av mark och vatten, SKYDD  

Enligt riskutredningen ligger för den södra delen av planområdet individ- och samhällsrisken 
över gränsen för acceptabla risker utan skyddsåtgärder. För att säkerställa riskskydd enligt 
riskutredningen införs bestämmelsen för området mellan väg E6 och övriga planområdet. Om 
riskskydd motsvarandet principsektionen med en vall inte ryms kan östra sidan behöva utföras 
med brantare släntlutning än 1:2. 

Den allmänna platsmarken för SKYDD kommer enbart betjäna fastigheter inom detaljplanen 
och därför är huvudmannaskapet enskilt.

Bestämmelse om utformning av mark med enskilt huvudmannaskap, vall2
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Riskutredningen anger att en vall och ett tungt vägräcke ska anläggas längs väg E6. Ifall 
vallen anläggs i direkt anslutning till E6 kan vägräcket utgå och en bestämmelse om detta 
införs.

Administrativ bestämmelse för kvartersmark, Villkor för startbesked, a3 
På grund av risk i samband med transport av farligt gods på väg E6 införs en bestämmelse om 
att nödvändiga riskskyddsåtgärder längs den aktuella sträckan måste ha kommit till stånd 
innan startbesked ges för uppförande av byggnad. 

Administrativ bestämmelse för kvartersmark, Villkor för startbesked, a2 
Med utgångspunkt i den geotekniska utredningen införs en bestämmelse för att säkra att 
nödvändig bergförstärkning ska genomföras i anslutande bergsskärningar innan startbesked 
för uppförande av byggnad ges. 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Bebyggandets omfattning, e1  000 
Riskutredningen är utförd med utgångspunkt i bedömningar av antalet personer som 
uppehåller sig i områdets olika delar. Eftersom antalet personer står i relation till 
handelsytornas storlek inför bestämmelser om största tillåtna bruttoarea för olika delområden.

För att säkra att nödvändiga åtgärder för bergssäkring genomför innan byggnader uppförs och 
införs en administrativ bestämmelse om att stratbesked för uppförande av byggnad inte får ges 
innan åtgärderna genomförts på bergsskärningarna som finns i anslutning till byggrätten. 
Startbesked kopplat till marklov får ges och möjliggör att massor används inom planområdet.

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b1

För att säkerställa riskskydd enligt riskutredningen införs bestämmelsen om att friskluftsintag 
ska placeras i skyddat läge.

Egenkapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b2

För att säkerställa riskreducerande åtgärder i enlighet med riskutredningen införs en 
bestämmelse för byggnader om att utrymning ska kunna ske bort från väg E6. 

Egenkapsbestämmelse för kvartersmark, Markens anordnande, n7

Med utgångspunkt i riskutredningen ska antalet personer begränsas som uppehåller sig i 
närheten av bensinstationen med tillhörande cisterner. Inom skyddsavståndet ska därför inga 
lek- eller sittmöjligheter anordnas eftersom detta kan innebära att personer vistas i området 
mer än tillfälligt.

Markbehandling 

Vegetation
Gestaltningsprogrammet för området anger att områdets befintliga vegetation är gammal och 
att utgångspunkten är att bevara denna där det är möjligt.
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Stor vikt ska enligt gestaltningsprogrammet läggas vid val av vegetationstyp. Sortval 
beträffande nyanlagda träd och buskytor ska anpassas till anläggningen på så vis att dess 
storlek efter tillräcklig mognadstid (ca 10-20 år) samverkar och berikar anläggningens 
arkitektur. En eller två något större planteringsytor anordnas och en bestämmelse införs för 
vegetationsytor ska anläggas vid anläggning av parkeringsplats.

Gestaltningsprogrammet anger vidare att markbehandling ska utföras med slitstarka och 
estetiskt tilltalande material. 

Bestämmelse för markens anordnande, n2

För att minska negativ påverkan på landskapsbilden och knyta området till omgivande natur- 
och kulturlandskap anger gestaltningsprogrammet att parkeringsytorna ska ha betydande 
inslag av vegetation. Vegetationen ska genom sin omfattning bidra till att ersätta vegetation 
som försvinner i samband med exploateringen. Vegetationen avses också bidra till 
upplevelsen av området för både förbipasserade och besökare. 

På grund av den sämre luftkvaliteten närmast väg E6 ska dessa vegetationsytor utformas så att 
de inte inbjuder till vistelse och lek- och sittmöjligheter anordnas inte heller i dessa delar. 
Illustrationsplanen ger en bild av den ungefärliga minsta omfattning av grönytor som bör 
tillskapas.

Tillgänglighet 
Plats för busshållplats skapas inom området. Utöver anläggning av tillgänglig parkering enligt 
gällande regelverk avses ytterligare sådana platser liksom familjeparkeringar, vilka är bredare 
och större än normala parkeringsplatser, anläggas nära entré. Syftet är att hantering av 
barnvagnar underlättas. 

Belysning 
Belysningsstolpar, belysningsmaster respektive belysningspollare skall inte blända. Fasader, 
kundvagnsgarage och olika typer av detaljer i markbehandling kan med fördel förses med 
lämplig miljöbelysning. Parkeringsplatsens belysning bör utformas så att syfte och funktion 
erhålls utan att den dominerar helhetsintrycket och stör upplevelsen av gestaltningen. Stor vikt 
skall läggas vid att uppfylla krav på en väl upplyst miljö.

Platsbildningar 
Platsbildningar kommer att skapas för att området skall upplevas i en mindre skala. Lekplats 
för barn och olika miljöer med sittmjöligheter för besökare som understödjer samvaro och 
möten anordnas. 

Bestämmelse för markens anordnande, n3

Platsbildningarna bör anläggas i de delar av området som ligger längre bort från väg E6 och 
därmed har bättre luft- och ljudmiljö. För dessa delar anger en bestämmelse att det inom 
parkeringsytorna även ska finnas platser med lek- och sittmöjligheter. Illustrationsplanen ger 
en bild av den ungefärliga minsta omfattning av platsbildningar som bör tillskapas. 
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Verksamheterna i norra delen av området förutsätts ha egna lekutrustningar och uteplatser 
varför ingen bestämmelse införs där.

Dagvatten
Bestämmelse för markens anordnande, n5

En mindre yta direkt norr om område med SKYDD planläggs så att den ansluter till 
användningen enligt gällande detaljplan i norr. Den aktuella ytan ingår inte i den nu planerade 
handelsetableringen utan kopplar till befintliga verksamheter och ska därmed inte avvattnas 
söderut. En bestämmelse införs därför om det vilket också motsvarar hur dagvatten ska 
hanteras enligt anslutande detaljplan. Överpumpning ska ske norrut för anslutning till 
kommunal dagvattenledning. 

Bestämmelse för markens anordnande, n6

Med utgångspunkt i dagvattenutredningen införs en bestämmelse som möjliggör anläggningar 
under mark för fördröjning, rening och infiltration av dagvatten.

Utvändig utrustning och attribut 
Valet av sakvaror i den yttre miljön bör harmoniera med helhetslösning i byggnader och 
markplanering. Stor vikt bör läggas vid hållbarhet, kvalitet och design. Placering och 
gruppering börs ägnas särskild omsorg.

Skyltning
Med hänsyn till trafiken på väg E6 respektive väg 650/160 får inga störande (t.ex. 
bildväxlande eller bländande) reklamskyltar eller ljusanordningar uppföras. 

Skyltningen behöver samordnas gällande butiksskyltar, orienteringsskyltar och 
informationstavlor samt områdets exponering mot omgivning och väg E6, i samråd med 
kommunen och Trafikverket. En sammanhållen väl utformad skyltning bör eftersträvas. 
Handelsområdet kan enligt planen exponeras genom två skyltmaster. Skyltmaster och pyloner 
inom planområdet ska stå på ett avstånd från trafikverkets väg som är 1,5 gånger sin egen 
längd.

Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, Skyltmast
Skultmast möjliggörs inom viss allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Inom ett 
begränsat område i norra delen av planområdet möjliggörs skyltmast med en maximal höjd av 
35 meter. För att förare inte ska distraheras av skyltningen tillåts inte rörliga bilder, 
telefonnummer eller webbadresser och dylikt. Endast företagsnamn och logotyper som inte 
kan förväxlas med trafikmärken tillåts.

Bestämmelse för utformning, f3

Skultmast möjliggörs inom ett begränsat område inom kvartersmark i södra delen av 
planområdet. Den maximala tillåtna höjden av 35 meter motsvarar 1,5 gånger avståndet till 
väg E6 varför fara för trafikanterna där inte uppstår. För att förare inte ska distraheras av 
skyltningen tillåts inte rörliga bilder, telefonnummer eller webbadresser och dylikt. Endast 
företagsnamn och logotyper som inte kan förväxlas med trafikmärken tillåts.
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Trafik

Biltrafik och parkering
Med utgångspunkt i beräknade trafikökningar till följd av handelsetableringen bedömer 
Trafikverket att åtgärder krävs på anslutande statlig väg. Vid cirkulationsplatsen i direkt 
anslutning norr om planområdet behöver rampen från väg E6 breddas till två körfält på en 
sträcka av 150 meter. Cirkulationsplatsen nordväst om planområdet behövs kompletteras till 
två körfält in i rondellen i riktning mot Stenungsund.

Befintlig väg Bråland GA:1 längs E6 förslås förbättras till en ändamålsenlig standard och 
kompletteras med gång- och cykelväg. 

Det finns inga beslutade parkeringstal för området men exploatören beräknar att handel med 
livsmedel behöver 60 platser per 1000 m2 butiksyta. Övrig handel beräknas behöva 20 - 40 
platser per 1000 m2 butiksyta. All parkering sker inom kvartersmark och en bestämmelse om 
det införs. Parkeringsbehovet för respektive projekt redovisas i samband med bygglovet.

Cykelparkeringen bör placeras nära entréer och vara väderskyddade. 

Bestämmelse för markens anordnande, n1

En bestämmelse införs om att parkering får anordnas.

Bestämmelse för markens anordnande, n4

För området närmast väg E6 införs en bestämmelse om att förbud mot parkering och upplag.

Allmän plats

Bestämmelse för användning av allmän plats, LOKALGATA
För att säkerställa allmänhetens tillträde till området införs en bestämmelse om en allmän 
lokalgata i nord-sydlig riktning. Gatan betjänar utöver handelsområdet även befintliga 
verksamheter och bostäder längre söderut och utgör allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap. Skäl till enskilt huvudmannaskap och ansvar för utbyggnad och drift 
beskrivs under rubriken Genomförande/ansvarsfördelning.

Bestämmelse för användning av allmän plats, GC-VÄG
För att säkerställa allmänhetens passage genom området införs en bestämmelse om en allmän 
gång- och cykelväg i nord-sydlig riktning. GC-vägen bedöms främst användas av andra 
trafikanter än besökare till handelsområdet och föreslås därför få kommunalt 
huvudmannaskap. 

Bestämmelse för användning av allmän plats, NATUR
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En skyddszon skapas mot sumpskogen i sydost. Skyddszonen ska bland annat bidra till en 
hydrologisk situation som motsvarar den innan exploateringen och som utgör en förutsättning 
för vegetationen. Genom utformningsbestämmelser möjliggörs diken och dämme inom 
användningen som utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap.

Trafikanalys
En trafikanalys har gjorts av ÅF Infrastructure. Analyser har gjorts både för dagens 
vägutformning samt för en ny vägutformning. Den nya utformningen innebär en förlängd 
sträcka med två körfält på avfartsrampen från väg E6 samt separat vänstersvängfält från 
handelsområdet in i cirkulationsplatsen norr om planområdet.

Två scenarion med olika trafikmängder har analyserats, scenario medel och scenario hög. 
Med dagens utformning i scenario medel finns tillfällen då köer växer bakåt ut på E6 utanför 
modellområdet. Från handelsområdet växer köerna tillfälligt utanför modellområdet. Från 
Spekeröd växer köerna upp emot 100 meter och från Stenungsund växer köerna upp emot 300 
- 400 meter.

I scenario medel med den nya vägutformningen växer köer aldrig ut på E6 i normalfallet. 
Dock finns risk att kön når E6 vid enstaka tillfällen. I de andra tillfarterna liknar resultaten 
dagens utformning i scenario medel.

I scenario hög kan inte cirkulationsplatsen hantera trafikmängden i något av scenarierna och 
växande köer uppstår på avfarten från E6 och från Stenungsund. Ifrån handelsområdet finns 
tillfällen då köerna växer utanför modellområdet. Ifrån Spekeröd är framkomligheten sämre 
med den nya vägutformningen än med dagens utformning.

Varutransport
Varuleveranser bör ske separerat från kundtrafik inom området. Genom att skapa en slinga 
som går runt området kan lastning ske på baksidan av byggnaderna och därmed inte blandas 
med kundtrafik och mjuka trafikanter. Slingan avses vara enkelriktad med trafik endast från 
söder. Varutransporter förutsätts inte ske nattetid varför genomförda trafikbullerberäkningar 
utgår från det.

Gång- och cykeltrafik
En gång- och cykelväg planeras genom planområdet som binder och samman Spekeröd med 
Stora Höga. Den planerade G/C-vägen ansluter till befintligt gång- och cykelstråk längs väg 
650 och som leder till skola/förskola och planerade bostadsområden i Spekeröd. GC-vägen 
fortsätter söderut längs med den planerade lokalgatan och ansluter i söder till befintlig väg 
Bråland GA:1. Vägen har blandad fordonstrafik och leder via en befintlig smal tunnel under 
E6, genom Stora Höga industriområde som en koppling till Stora Höga och tågstationen. 
Från Stora Höga tågstation är det ca 1,5 - 2 km till planområdet och ca 1 km från skola och 
förskola i Spekeröd för gående/cyklister. Uppskattat "medelavstånd" från Stora Höga (vid 
campingplatsen) är ca 2,5 - 3 km och från Spekeröd ca 1,5 km.

Bra belysning och trygghetsskapande åtgärder i tunneln under E6 är viktiga för att 
åstadkomma ett attraktivt gång- och cykelstråk. 
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Det är också viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för både gående och cyklister 
framför handelsbyggnaden samt tillräckligt med cykelparkering.

Kollektivtrafik
Från befintlig kollektivtrafik är det ca 1,5 - 2 km (tåg och buss i Stora Höga) respektive ca 0,7 
- 1 km (lokalbuss Spekeröd) till planområdet. I planförslaget finns utrymme för en 
busshållplats men i nuläget finns ingen planering för kommunal busstrafik till området. 
Gångbana planeras anläggs från hållplatsen mot köpcentret. 

Teknisk försörjning

Dagvatten
Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. En ny 
dagvattenledning ska anläggas för att leda dagvatten från sedimentationsdammen i 
planområdets södra del till Anråse å. Ledningen ska anläggas parallellt med befintlig 
dagvattenledning längs E6. Utloppet planeras att anläggas till befintligt dagvattendike direkt 
norr om Anråse å. Dagvattenledningen omfattas inte av detaljplanområdet.

Administrativ bestämmelse, u
Längs väg E6 ligger befintliga dagvattenledningar. Delar av den aktuella marken ombildas i 
planförslaget till kvartersmark men flytt av befintliga ledningar planeras inte varför u-område 
införs. 

Handelsområdet och tillkommande småindustri bygger på stora byggnadsvolymer med 
tillhörande parkeringar som bidrar till en hög grad hårdgjorda ytor. Detta får snabba 
avrinningsförlopp och kraftig ytavrinning till följd och för att minska risken för översvämning 
av nedströms belägna vattendrag och dagvattensystem, behövs fördröjning av dagvatten så att 
det från planområdet utgående flödet efter exploatering begränsas till att motsvara tidigare 
naturmarksavrinning. 

Vid skyfall förväntas, jämfört med nuläget, planerad exploatering endast ha marginell 
påverkan på marken nedströms, eftersom dagvatten kommer att leta sig fram samma vägar i 
samband med extrema skyfall som vid befintliga förhållanden. Vid kraftig nederbörd och 

Befintlig tunnel 
under väg E6.
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snabba avrinningsförlopp hinner inte marken med att ta upp och infiltrera dagvatten i den 
utsträckning som regnet faller. Således kan alla ytor, oavsett hårdgöringsgrad, anses uppträda 
som helt hårdgjorda vid ett sådant scenario.

Flödesutjämning i en dagvattendamm förordas i första hand. I andra hand föreslås 
flödesutjämning ske under mark med hjälp av dagvattenkassetter och efterföljande rening med 
hjälp av oljeavskiljare. Behovet av flödesutjämning i magasin minskas genom användning av 
exempelvis gröna tak, svackdiken, regnträdgårdar och genomsläppliga beläggningar inom 
området. 

Vidare förväntas den förändrade markanvändningen bidra till ökade föroreningsmängder i 
dagvattnet, varför även rening av dagvatten erfordras innan avledning från planområdet.

Förbättringsåtgärder
Sumpskogen och omkringliggande skogsområde är i nuläget påverkad av diken som tidigare 
har gjorts genom sumpskogen. Dikningsföretaget är inaktivt. Dikningsföretaget i och omkring 
sumpskogen har lett till att vattennivåerna i sumpskogen har minskat och därmed även de 
biologiska kvaliteterna i sumpskogen (sumpskogen har naturvärdesklass 2 och inte 
naturvärdesklass 1 som den troligen hade haft om området inte varit påverkat av diken).

Förbättringsåtgärder föreslås genomföras så att vattennivån i sumpskogen blir högre jämfört 
med nuläget.

Tillrinningen till sumpskogen tillses vara så oförändrad som möjligt jämfört med befintliga 
förhållanden genom att låta dagvatten från takytor med lika stor sammanlagd areal som den 
del av det befintliga tillrinningsområdet som ”skärs av” i samband med planerad exploatering. 

Miljön i sumpskogen gynnas av att ha en hög vattenhalt och stående vatten, varför vattennivån ska 
kunna regleras med hjälp av en ändamålsenlig utloppsanordning.

Genom nivåreglering och ständig möjlighet till stående vatten vid utloppet, tillses att utgående 
flöde från sumpskogen avrinner utjämnat över tid och med viss tröghet. Således minimeras 
risken för erosion och snabba avrinningsförlopp.

Den negativa effekten av dikningsföretaget avses också att åtgärdas genom att dikena pluggas 
igen i utkanten av sumpskogen. Därmed höjs vattennivåerna i sumpskogen och den biologiska 
mångfalden ökar. Detta kan motverka den negativa effekt som en avverkning av delar av 
buffertzonen har (Naturvärdesobjekt 2)

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått beskrivs närmare under rubriken 
Miljökonsekvensbeskrivning.

Bestämmelse för markens anordnande, gäller inom hela området

Bestämmelser för omhändertagande av dag- och dräneringsvatten införs för hela området och 
en bestämmelse införs som tydliggör att anläggningar för fördröjning, rening och infiltration 
av dagvatten tillåts under de planerade parkeringsytorna.
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Dag- och dräneringsvatten ska fördröjas och renas inom kvartersmark så att det från 
planområdet utgående flödet efter exploatering begränsas till att motsvara tidigare 
naturmarksavrinning.

Dagvattensystemet för kör- och parkeringsytor inom kvartersmark ska förses med 
oljeavskiljning.

Bestämmelse för markens anordnande, n6

Marken får underbyggas med anläggningar för fördröjning, rening och infiltration av 
dagvatten

Spillvatten från industri är inte alltid möjligt att behandla i kommunala reningsverk på grund 
av att reningsverk är utformade för en viss halt av biologiskt material. För att möjliggöra 
hantering av spillvatten från småindustri tillåts därför genom bestämmelsen E tekniska 
anläggningar för att hantera och rena eventuellt processvatten och förorenat dagvatten. 
Anläggningar under mark för oljeavskiljning tillåts inom kvartersmark även där byggrätt 
saknas.

Förutsatt att erforderliga renande och fördröjande åtgärder genomförs så bedöms 
sammanfattningsvis, enligt VA- och dagvattenutredningen, planens genomförande inte 
försvåra möjligheterna att uppnå mål beträffande miljökvalitetsnormer för vatten i 
recipienterna.

Rekommendationer som anges i VA- och dagvattenutredning (Norconsult 2019-03-04) bör 
beaktas vid fortsatt projektering och anläggande.
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Karta över dagvattenförutsättningar i området

Bestämmelse om utformning av allmän plats, dike1

För att som en kompensationsåtgärd långsiktigt förbättra de hydrologiska förhållandena i 
sumpskogen möjliggörs anläggande av diken för att tillföra dagvatten från angränsande 
takytor. Takytorna norr om sumpskogen ger en dagvattenmängd motsvararande tillrinningen 
innan exploatering. Att vatten avleds uteslutande från tak motverkar problem med eventuella 
föroreningar från trafikytor mm.

Bestämmelse om utformning av allmän plats, dike2

Vattennivån i sumpskogen föreslås regleras med hjälp av en ”munkbrunn” och dagvatten kan 
vid höga vattennivåer avrinna vidare söderut via ett dike. En bestämmelse införs om att dike 
får anläggas för bortledning av överskott av dagvatten från sumpskogen till befintligt dike i 
söder. 

Bestämmelse om utformning av allmän plats, vall1
Som en förbättringsåtgärd införs en bestämmelse om en vall som hindrar dagvatten att avrinna 
vilket möjliggör en högre vattennivå än tidigare i sumpskogen.

Bestämmelse om utformning av allmän plats, vall3
Med utgångspunkt i VA-utredningen införs en bestämmelse om en vall längs gränsen mot 
kvartersmark. Bestämmelsen innebär en skyddsåtgärd som ska förhindra dagvatten från kör- 
och parkeringsytor inom kvartersmark att rinna in i anslutande sumpskog.

135



42

Administrativ bestämmelse, g
Längst söderut inom planområdet föreslås att en dagvattendam anläggs, i syfte att rena och 
flödesutjämna dagvatten från takytor i områdets södra del samt från samtliga parkeringsytor 
inom planområdet. För att säkra plats för en gemensamhetsanläggning för detta införs en 
administrativ bestämmelse.

Höjdsättning
Höjdsättningen av planområdet är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg. Byggnader och 
gator ska i möjligaste mån harmonisera med varandra och bestämmelser införs för reglering 
av färdig marknivå.

Bestämmelse för utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap. +0,0
För att säkra gatans funktion och anslutningar till befintliga verksamheter anges plushöjder 
över angivet nollplan.

Marken närmast byggnader bör generellt höjdsättas till en högre nivå än omgivande mark för 
att en tillfredsställande avledning av spill-, dag- och dränvatten ska kunna erhållas. Lägsta 
golvnivå bör enligt Svenskt Vattens publikation P105, inte understiga 0,5 meter över 
marknivån vid förbindelsepunkten för dagvatten.

I första hand grönytor och i andra hand parkeringsytor närmast lokalgatan i områdets södra 
del föreslås anläggas som lågpunkter där vatten kan ansamlas vid skyfall. Vatten som det 
normala dagvattensystemet inte kan hantera rinner efter ansamling ut på lokalgatan och sedan 
söder ut ner mot befintliga dagvattenledningar och diken. 

Egenkapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b3

Risken att översvämma E6 är störst i områdets södra del och utöver den planerade dammen 
behöver ytterligare ungefär lika mycket vatten kunna härbärgeras i samband med ett 100-
årsregn. Detta motsvarar ungefärligen parkeringsytan framför hus 7, hus 6 och upp till mitten 
av hus 5 beräknat på ett medelvattendjup om 20 cm.

En bestämmelse införs för marken i planområdets södra del som innebär att vatten vid skyfall 
kan ansamlas innan avrinning åt söder. Bestämmelsen innebär att en låglinje ska skapas som 
förhindrar skyfall att påverka väg E6.

Vatten och avlopp 
Planområdet kan ansluta i en för blivande fastigheter gemensam anslutning till det 
kommunala verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten. 

Anslutningen sker till befintligt kommunalt ledningsnät i anslutning till rondellen i 
planområdets norra del. 

Ledningsnät för vatten och spillvatten bedöms kunna anläggas så att samtliga fastigheter kan 
anslutas till befintliga kommunala ledningsnät vid infartsvägen till verksamheterna vid Stora 
Högamotet, nordväst om planområdet. 
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Dimensioner och tryck i vattenledningssystemet bedöms vara tillräckligt för att kunna förse 
planerad bebyggelse med dricksvatten. Föreslagen ledningssträckning och placering av 
serviser studeras vidare i detaljprojekteringsskedet.

Eftersom planområdet är beläget på lägre marknivåer än anslutningspunkten till det 
kommunala ledningsnätet för spillvatten, erfordras pumpning av spillvatten från planerade 
verksamheter inom planområdet. Detta föreslås lösas med hjälp av en för planområdet 
gemensam spillvattenpumpstation som anläggs i den södra delen av området. 

Pumpstationer möjliggörs inom kvartersmark och en pumpstation möjliggörs inom allmän 
plats i sydvästra delen av planområdet.  

El och tele
Elförsörjningen utgår från befintlig högspänningskabel i planområdet som de olika 
anläggningarna kan anslutas till via kabel som läggs i lokalgatan. Transformatorstationer 
möjliggörs med planbestämmelser om teknisk anläggning.

Samtliga kablar kan efter beställning hos Skanova respektive Vattenfall Eldistribution 
anpassas till den planerade bebyggelsen. Särskilt u-område bedöms ej erforderligt för 
kablarna.

Avfall
Kravet på källsortering och återvinning skall tillgodoses enligt rutiner och regler som gäller 
för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. Den föreslagna exploateringen 
medför att sopkärl och möjlighet till sortering av återvinningsbart material skall finnas på 
respektive fastighet inom planområdet.
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Behovsbedömning
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § göra en s.k. 
behovsbedömning för alla detaljplaner. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till 
ställningstagandet om en detaljplan kan innebära s.k. betydande miljöpåverkan och om en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därmed behöver göras.

 Aktuell detaljplan för Jörlanda-Berg 1:66 föreslår markanvändningar som anges i 
MKB-förordningens bilaga 3; anläggning av industriområden samt shoppingcentrum 
och parkeringsplatser. Verksamheter som är listade i bilaga 3 kan inte alltid antas 
medföra betydande miljöpåverkan, men ska ha miljökonsekvensbeskrivning för sin 
tillståndsprövning. Om det dessutom anses vara betydande miljöpåverkan, ska även en 
MKB upprättas för detaljplanen.

 Detaljplanen följer till delar gällande översiktsplan ÖP06 som anger verksamheter 
som framtida markanvändning i norra delen av planområdet. I övrigt föreslås ingen 
förändrad markanvändning. Enligt ÖP06 är kommunen inte beredd att stödja 
eventuella större etableringar av detalj- eller dagligvaruhandel, annat än 
sällanköpshandel runt trafikplatserna vid E6.

 Detaljplanen innebär en stor förändring av markanvändning och landskapsbild då stora 
byggnadsvolymer och parkering föreslås i ett område som idag består av öppen 
ängsmark. 

 Handel och småindustri medför mycket hårdgjord yta vilket påverkar bland annat 
dagvattnets möjlighet till infiltration. 

 Verksamheterna genererar stor trafikökning och därmed sämre luftkvalitet lokalt. Om 
området kan fungera som lokal handelsplats, kan det lokala trafikarbetet i kommunen 
dock minska till viss del. Detta eftersom en del av dagens trafikrörelser till andra 
handelsplatser inom och utom kommunen, stannar inom den egna kommundelen. 

 Några bostadsfastigheter ligger intill planområdet. Eftersom påverkan på dessa 
fastigheter i några av detaljplanförslagen blir för stor gällande risk, buller och trafik, 
kan det bli aktuellt att diskutera inlösen.

 Väg E6 avgränsar planområdet västerut och är av riksintresse för kommunikation. 
Eftersom E6 är huvudled för farligt gods påverkas planområdet ur riskhänsyn. 
Området öster om planområdet utgörs av riksintresse för naturvård gällande Anråsån. 
Dagvattenhanteringen blir därmed viktig för att inte påverka Anråsån negativt.

Sammantaget bedöms att ett genomförande av detaljplanen kan medföra risk för betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därmed 
upprättas, enligt miljöbalken 6 kap 12 §. En miljökonsekvensbeskrivning med skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått har upprättats och reviderats 2020-01-09.
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Genomförande
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett 
handelsområde vid Stora Höga-motet. I syftet ingår också att skydda närliggande riksintresse 
för naturvård från eventuell negativ påverkan till följd av exploatering och att säkerställa 
riskskydd med avseende på transport av farligt gods på angränsande väg som utgör 
riksintresse. Detaljplanen möjliggör nya byggnader för handel inklusive livsmedel, 
småindustri, lager och partihandel.

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och 
ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen.

Det geografiska område som omfattas av detaljplanen benämns nedan ”planområdet”. 
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt och 
ska fungera vägledande i plangenomförandet. 

Aktörer och avtal

Gällande avtal
Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören NHP Jörlanda AB. 
Stenungsunds kommun har genomfört en markanvisningsutlysning för att finna en exploatör 
som vill utveckla området i enlighet med planprogram och gestaltningsprogram. 
Markanvisningsavtalet tecknades 2016-03-24 och har förlängts genom ett tilläggsavtal som 
kommunfullmäktige godkänt 2018-06-25.

Genomförandeavtal
Ett marköverlåtelseavtal ska vara upprättat och undertecknat av exploatören innan antagandet 
av detaljplanen. Avtalet ska framför allt reglera erforderliga marköverlåtelser, 
ansvarsfördelning för projektering och utbyggnad av allmän plats inom planområdet, 
utbyggnad och anslutning till kommunalt VA-nät, exploatörens åtaganden avseende 
Trafikverkets åtgärder och villkor för genomförande av detaljplanen.

Medfinansieringsavtal ska tecknas mellan kommunen och Trafikverket angående finansiering 
och genomförande av nödvändiga åtgärder på det statliga vägnätet.

Fastighetsägare

Planområdet berör till större delen kommunägd mark men även privatägd mark ingår. En 
fullständig sammanställning av planområdets ingående fastigheter redovisas i 
fastighetsförteckning tillhörande detaljplanen.
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Befintlig väg inom planområdet är en enskild väg, gemensamhetsanläggning Bråland ga:1. 
Fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 belastas av arrenden för bete och jakt, vilka har sagts upp. 
Fastigheter som berörs, vad gäller bland annat tillfartsväg, är Dyrtorp 1:4, som är i privat ägo. 

Ansvarsfördelning

Allmän plats
Allmän platsmark i området föreslås få delat huvudmannaskap. 

Skälen till att enskilt huvudmannaskap har valts för lokalgata inom planområdet är att det inte 
finns några målpunkter som kommunen driver eller tillhanda har för allmänheten i området, 
samt att det i närområdet är tradition med enskilt huvudmannaskap. Befintlig detaljplan i norr 
har enskilt huvudmannaskap (Service vid Stora Höga-motet) och Lokalgatan i den 
detaljplanen har idag samma förvaltning som befintlig väg inom planområdet; 
gemensamhetsanläggningen Bråland ga:1 som förvaltas av Brålands samfällighetsförening. 
Samfällighetsföreningen föreslås även fortsättningsvis vara huvudman.

Den allmänna platsmarken för Natur och Skydd har två syfte; dels att ingå i omgivande 
naturområde och dels att möjliggöra för skyddsanläggningar för de fastigheter som har behov 
av dike eller vall för att möjliggöra bebyggelse inom kvartersmark. Skyddsanläggningarna 
föreslås förvaltas med enskilt huvudmannaskap genom en ny gemensamhetsanläggning.

GC-vägen bedöms främst användas av andra trafikanter än besökare till handelsområdet och 
föreslås därför få kommunalt huvudmannaskap.

Enskilt huvudmannaskap gäller för LOKALGATA, NATUR och SKYDD. Exploatören är 
ansvarig för projektering och utbyggnad av erforderliga anläggningar. Anläggningarna 
kommer att ingå i en gemensamhetsanläggning vilket innebär att ägare till deltagande 
fastigheter blir gemensamt ansvariga för framtida drift och underhåll.

Huvudmannaskap för allmän plats innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och 
underhåll av anläggningar inom allmän plats inom planområdet. Huvudmannaskapet medför 
skyldighet (om berörd fastighetsägare begär det), men också en rättighet, för huvudmannen att 
förvärva marken som i planen är utlagd som allmän plats. 

Kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggnation och övriga anläggningar inom den egna 
kvartersmarken (G, J, H, H1, E) och ansvarar för drift och underhåll av byggnader och 
anläggningar. Inom varje verksamhetstomt ska fastighetsägare se till att fördröjning av 
dagvatten sker. Fastighetsägare ansvarar för geotekniska frågor inom kvartersmark. Det finns 
en geoteknisk utredning och en dagvattenutredning framtagna, vilka bifogas 
planhandlingarna.

Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande:
Åtaganden regleras mellan kommunen och exploatören i marköverlåtelseavtalet.
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Ansvarig Anläggning
Exploatör • Projektering och iordningställande av byggnader och anläggningar 

inom kvartersmark
• Projektering och iordningställande av bullerskydd på fastigheter utanför 
detaljplaneområdet som krävs i samband med exploateringen 
• Iordningställande och underhåll av fallskydd och skydd mot 
blocknedfall vid nya bergskärningar som utförs i samband med 
exploateringen
• Projektering och utbyggnad av lokalgata och skyddsanläggningar 
(diken och vallar) inom allmän plats
• Ansökan till lantmäteriet om omprövning av gemensamhetsanläggning 
Bråland GA:1 för att möjliggöra ny lokalgata
• Ansökan till lantmäteriet för att bilda nya gemensamhetsanläggningar 
för skyddsanläggningarna
• Slutundersökning av fornlämningar som berörs
• Ansökan till lantmäteriet om erforderlig fastighetsbildning
• Eventuell omläggning av ledningar för vatten, avlopp och dagvatten
• Nyanläggning av ledning söder om planområdet för avledning av 
dagvatten från sedimentationsdamm, samt ansökan till länsstyrelsen om 
dispenser och eventuella tillståndsprocesser

Stenungsunds kommun • Utbyggnad av ledningar för vatten och spillvatten inom 
verksamhetsområde för kommunalt VA
• Säkerställande av kommunala ledningar genom ansökan om 
ledningsrätt
• Projektering och iordningställande av ny GC-väg inom planområdet
• Medsökande avseende fastighetsbildning

Brålands 
Samfällighetsförening

Drift och underhåll av gata enligt omprövat lantmäteribeslut för 
gemensamhetsanläggning Bråland GA:1

Trafikverket Projektering och iordningställande av statens väganläggningar utanför 
planområdet

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighet, gemensamhetsanläggning Nytt tillåtet ändamål 

Del av Dyrtorp 1:4

Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 
Allmänplatsmark: Lokalgata, G/C väg.
Planförslaget innebär att delar av gällande 
detaljplan och ändring av denna upphävs i de 
delar som överlappar nu aktuellt planområde.

Möjligheten att angöra till befintliga byggrätter 
inom fastigheten Dyrtorp 1:4 påverkas.

Byggrätt för Bilservice, småindustri kan behöva 
minskas genom ett separat planarbete för att 
säkerställa plats för in- och utfart från 
LOKALGATA.

Jörlanda-Berg 1:23
Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 
Småindustri
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Del av Jörlanda-Berg 1:66
Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 
Fordonsservice, Småindustri

 
Allmänplatsmark: Natur, Skydd, G/C väg, 
Lokalgata

Jörlanda-Berg 2:2 Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning
Jörlanda-Berg 2:3 Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning
Jörlanda-Berg 1:92s del av Allmänplatsmark: Natur
servitut för parkering, 1415-93/56.2  

Bråland ga:1 (väg)
Gemensamhetsanläggningen omprövas då 
vägen kommer att få en ny sträckning

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen.
Exploatören ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder, Stenungsunds 
kommun är medsökande. Detta regleras i marköverlåtelseavtal mellan kommunen och 
exploatören. Samtliga fastighetsbildningsåtgärder samordnas lämpligen till en 
lantmäteriförrättning.

En mindre del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 med användningsbestämmelse GJ i 
plankartan avses genom fastighetsreglering överföras till fastigheten Jörlanda-Berg 1:94.

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning Bråland GA:1 för väg finns idag i planområdet. Denna 
gemensamhetsanläggning ska omprövas genom anläggningsförrättning hos lantmäteriet för att 
även omfatta allmän plats lokalgata inom planområdet. Eventuellt behöver nya 
gemensamhetsanläggningar bildas istället för att alla anläggningar ingår i den befintliga.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för de anläggningar som behövs för kommande 
fastigheters dricksvatten, spillvatten och dagvattenhantering.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för kommande fastigheters parkering och körytor.

Exploatören ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för omprövning och bildande av 
gemensamhetsanläggningar.

Genom att bilda gemensamhetsanläggningar blir berörda fastighetsägare gemensamt 
ansvariga för framtida drift och underhåll. För anläggningarnas iordningställande är 
exploatören ansvarig.

Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas antingen direkt av delägarna i 
gemensamhetsanläggningen eller av en särskilt bildad samfällighetsförening. 
Gemensamhetsanläggningen Bråland GA:1 förvaltas av Brålands samfällighetsförening.
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Servitut och rättigheter

Inom planområdet finns ett befintligt utrymmesservitut för gemensamhetsanläggning Bråland 
GA:1. Fastigheterna Dyrtorp 1:4 och Jörlanda-Berg 1:66 som delvis blir planlagda som 
allmänplats (lokalgata, GC-väg, infart, skydd och natur) kommer att behöva upplåta denna 
mark till förmån för gemensamt ändamål.   

Del av servitutet, 1415-93/56.2, för parkering kommer att behöva upphävas i samband med 
lantmäteriförrättning då ändamålet kommer att strida mot gällande detaljplan, nytt ändamål 
utgör allmän plats NATUR med enskilt huvudmannaskap. Det berörda området som idag 
belastas av servitutsrätt är inte anlagd som parkering. 

Allmänna ledningar tryggas genom bildande av ledningsrätt. Kommunen ansvarar för att 
ansöka om erforderlig lantmäteriförrättning. Privata ledningar på annans fastighet kan 
säkerställas genom bildande av servitut.

Planområdet belastas inte av ledningsrätter som kan bli berörda av exploateringen. De delar 
av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar inom kvartersmark till följd av den nya 
detaljplanen säkerställs genom ledningsrätt inom detaljplanens u-område. 

Avtal avseende omläggning av ledningar ska tecknas mellan ledningshavaren och 
exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om 
ledningsrätt.

Tekniska frågor

Gator
Tillfart till planområdet sker via väg 650. Befintlig väg inom planområdet planläggs som 
allmän plats lokalgata med enskilt huvudmannaskap och fortsätter vara en enskild väg i 
Brålands samfällighetsförenings förvaltning.

Gång- och cykelvägar
En ny gång- och cykelväg med kommunalt huvudmannaskap kommer att anläggas av 
exploatören utmed den nya lokalgatan genom planområdet och anslutas till befintlig bilväg i 
söder och till befintlig gång- och cykelväg norr om planområdet.

Parkering
Parkering ska anordnas av respektive fastighetsägare på kvartersmark inom den egna 
fastigheten. 

VA, dagvatten och brandpost
Planområdet kan anslutas till det kommunala nätet för spillvatten och dricksvatten. 
Anslutningar till kommunalt VA-nät ska ske i samråd med kommunens VA-enhet. 
Kommunen ansvarar för eventuell utbyggnad av VA-nätet inom verksamhetsområdet för VA.

Det är ännu inte beslutat om planområdet kommer att omfattas av kommunalt 
verksamhetsområde för VA, eller om en gemensamhetsanläggning ska upprättas med 
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anslutning till kommunalt ledningsnät för VA. Dagvatten kommer inte att ingå i kommunens 
verksamhetsområde för VA.

Exploatören ansvarar för hantering av dagvatten inom planområdet.  Dagvatten ska renas och 
fördröjas inom kvartersmark innan avledning till Anråse å.  En sedimentationsdamm i 
planområdets södra del kan anläggas för rening och fördröjning av dagvatten innan avledning 
till Anråse å utanför planområdet. Vidare utredning samt projektering av 
dagvattenanläggningar ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning.

Kostnad och villkor i övrigt för anslutning till kommunalt VA-nät regleras enligt den till 
anslutningstidpunkten gällande VA-taxan och ska ske i samråd med kommunen och regleras i 
marköverlåtelseavtalet. 

Placering av brandpost ska ske i samråd med Räddningstjänsten och kommunens tekniska 
avdelning.

Geoteknik
Geotekniska förutsättningar och rekommendationer finns beskrivet under rubriken 
Geotekniska förhållanden.

Övriga ledningar 
Om befintliga ledningar behöver flyttas ska det bekostas av exploatören. Avtal avseende 
eventuella omläggning av ledningar ska tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, 
innan detaljplanen antas av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, 
utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Uppvärmning
Det finns möjlighet för exploatören att använda sig av fjärrvärme.

El- och teleledningar
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd med nätägaren. Det är 
exploatören/berörd fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker.

Kostnad för eventuell flytt av kablar för el och tele belastar exploatören.

Tekniska utredningar
Se under rubrik Övriga handlingar om genomförda utredningar och undersökningar. De 
eventuella rekommendationer som anges bör beaktas vid fortsatt projektering och anläggande.
Exploatören ansvarar för att ta fram eventuellt tillkommande tekniska utredningar för att 
genomföra planen.
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Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Inkomster
Stenungsunds kommun får inkomster vid försäljning av kvartersmark för verksamheter. 
Stenungsunds kommuns VA-kollektiv erhåller inkomster i form av anläggningsavgifter för 
vatten- och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa m.m.

Kostnader
Kommunens VA-kollektiv får utgifter om kommunala VA-anläggningar ska anläggas inom 
verksamhetsområdet för VA.

Kommunen får kostnader för anläggande av GC-väg

Kommunen för årliga driftskostnader för underhåll och drift av GC-väg.

Kostnader förenade med planläggning och utbyggnaden av anläggningar inom planområdet 
kommer ekonomiskt huvudsakligen att belasta exploatören. 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare

För exploatören eller blivande fastighetsägare uppkommer kostnader för iordningsställande av 
bebyggelse och andra anläggningar på kvartersmark inom respektive fastighet. 
Fastighetsägare ska betala anläggningsavgifter för vatten och avlopp enligt vid varje tidpunkt 
gällande taxa. Kostnader uppkommer även för drift av allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap.

Exploatören får kostnader för iordningställande av väg-, VA- och skyddsanläggningar inom 
och utanför planområdet. Ekonomiska åtaganden för exploatören regleras i 
marköverlåtelseavtalet. 

Enligt 2 kap. 14 § KML är det den som utför arbetsföretaget som ska svara för kostnaden för 
arkeologisk slutundersökning.

Ekonomiska konsekvenser för övriga

Trafikverkets kostnader för projektering och iordningställande av väganläggningar utanför 
planområdet, vilka krävs för exploateringen, kommer att täckas genom medfinansiering från 
exploatören.

Brålands samfällighetsförening får drifts- och underhållskostnader för de nya anläggningarna.
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Administrativa frågor

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit lagakraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
detaljplanen och detaljplanen får inte upphävas eller ändras utan att synnerliga skäl föreligger. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Huvudmannaskap

Stenungsunds kommun är huvudman för GC-VÄG.

Enskilt huvudmannaskap gäller för LOKALGATA, NATUR, SKYDD.

Fortsatt planarbete
Efter granskningstiden ska alla inkomna synpunkter sammanställas i ett granskningsutlåtande 
med förslag till revidering. Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast andra kvartalet 2020.

Medverkande tjänstemän
Planbeskrivningen har upprättats i samråd med berörda tjänstemän inom Stenungsunds 
kommun.

Stenungsund 
Sektor Samhällsbyggnad

Plan Plan Mark och exploatering

Anders Hulterström      Lisa Bertilsson
Tf. Planchef Planeringsarkitekt Mark- och exploateringsingenjör
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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/58
2020-01-21

Helena Cessford Till kommunstyrelsen
Lokalstrateg

Utökad budget för förtätning av Nösnäsgymnasiet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för projektet förtätning av Nösnäsgymnasiet 
från 6 180 tkr till 8 580 tkr. Budgetökningen finansieras med medel från investeringsreserven 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i 2019 och 2020 års investeringsbudget beslutat om förtätning av 
Nösnäsgymnasiet då det råder brist på klassrum. 

På grund av fördyrande omständigheter i första steget av ombyggnationen och högre 
beräknade kostnader för fortsatta arbeten är bedömningen att projektbudgeten behöver ökas 
med 2 400 tkr till 8 580 tkr. Ökningen föreslås finansieras med medel från 
investeringsreserven. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i 2019 och 2020 års investeringsbudget beslutat om förtätning av 
Nösnäsgymnasiet. Gymnasieskolan har brist på klassrum och förtätning pågår i befintlig 
byggnad. 

Efter ombyggnation av musikstudios och flytt av musikundervisning kan tidigare musiksal 
användas som teoriklassrum för större klasser. Ombyggnationen av musikavdelningen har 
överskridit budget på grund av okända bärande konstruktioner som behövt ersättas, att det 
påträffats asbest, behov av förstärkningsarbete och åtgärdande av fuktproblematik i yttervägg, 
ändrad planlösning för bättre logistik och dagsljus samt uppräknade kvadratmeterpriser sedan 
budgettillfället. 

Befintligt pausrum för personal är planerat att som nästa steg byggas om till nytt klassrum när 
balkong och uppehållsyta byggs om till nytt större pausrum. Befintligt pausrum är trångt och i 
samband med ombyggnation av kök och matsal kommer också personalmatsalen att tas bort 
vilket ytterligare beräknas belasta pausrummet.

Av befintlig budget för förtätning av gymnasiet återstår cirka 2 500 tkr vilket inte är 
tillräckligt för fortsatt ombyggnation. Nytt pausrum kalkyleras också bli dyrare än budgeterat 
då rum med våtutrymmen är dyrare att bygga jämfört med teoriklassrum men främst på grund 
av uppräknade kvadratmeterpriser sedan budgettillfället. 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/58
2020-01-21

På grund av fördyrande omständigheter i ombyggnation av ny musikavdelning och högre 
beräknade kostnader för nytt pausrum är bedömningen att projektbudgeten behöver ökas med 
2 400 tkr till 8 580 tkr. 

Ökningen föreslås finansieras med medel från investeringsreserven. 

Ekonomiska konsekvenser
Total budget för projektet, beslutad i 2019 och 2020 års budget, är 6 180 tkr.
Uppdaterad kalkyl för projektet är 8 580 tkr vilket beräknas överstiga budgeterade medel med
2 400 tkr. Ökande kapitalkostnader med ca 190 tkr arbetas in driftsbudgeten för 2021.
Investeringsreserven för 2020 är efter ombudgetering 9 500 tkr.

Barnkonsekvensanalys
Elever i gymnasiet berörs av beslutet då det råder brist på lärosalar vilket påverkar deras 
arbetsmiljö och en för dem gynnsam schemaläggning utan för många håltimmar. Det är därför 
av stor vikt att fler klassrum tillkommer. Utökning av pausrum för lärare och borttagande av 
personalmatsal innebär rymligare matsal. En del av lärarna kommer att äta i det nya 
pausrummet men flera lärare kommer troligen också att välja att äta i matsalen tillsammans 
med eleverna vilket ger en lugnare måltidsmiljö. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-21

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke Erica Bjärsved
Sektorchef Ekonomichef 

Beslut skickas till
Helena.cessford@stenungsund.se
Maria.harstrom@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/57
2020-01-20

Helena Cessford Till kommunstyrelsen
Lokalstrateg

Utökad investeringsbudget och igångsättning av byggnation av 
varmförråd för uthyrning till Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund (SBRF).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten med 4 300 tkr till en total investeringsbudget 
om 8 500 tkr för byggnation av varmförråd för uthyrning till SBRF. Budgetökningen 
finansieras genom investeringsreserven. 

Kommunstyrelsen beslutar om igångsättning av byggnationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i 2019 års investeringsbudget beslutat om byggnation av varmförråd 
för uthyrning till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF).

Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett.

Bedömningen är att investeringsbudgeten behöver ökas med 4 300 tkr till 8 500 tkr.  
Ökningen beror i huvudsak på högre entreprenadkostnader än budgeterat. Ökningen föreslås 
finansieras med medel från investeringsreserven. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i 2019 års investeringsbudget beslutat om byggnation av varmförråd 
för uthyrning till SBRF.

SBRF har under flera år påtalat svårigheterna med att förvara dyrbar utrustning i befintligt 
kallförråd. Det finns ett behov av att kunna hålla delar av utrustning frostfritt och skydda den 
från skadedjur samt att utrusta byggnaden med bättre skalskydd då viss utrustning är 
stöldbegärlig. En del av byggnaden ska även kunna användas som övningshall för personal. 
SBRF behöver därför ersätta befintlig förrådsbyggnad med en ny. 

Redan i samband med avtal med Räddningsverket 2008, om förvaring av nationell 
kemutrustning, påtalade räddningstjänsten ett behov av varmförråd. Investeringsmedel 
budgeterades men anbuden översteg budget kraftigt och investeringen sköts framåt.
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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/57
2020-01-20

Kalkyler för varmförråd är framtagna för en hall på cirka 400 m2 att ersätta befintligt 
kallförråd på 360 m2. I första kalkylen, inför budgetarbetet för 2019, uppskattades 
schablonbudget baserat på ett standardpris för motsvarande typ och storlek av hall. Efter mer 
detaljerade behovsbeskrivningar och underlag för upphandling räknades en kalkyl på 4 200 
tkr fram. Ny kalkyl efter upphandling av entreprenad uppgår till 8 500 tkr.

I analysen av avvikelsen framkommer att installationskostnader överstiger kalkylen med cirka 
1 000 tkr. Hallens storlek jämfört med storlek på standardhallar gav ingen större avvikelse. I 
övrigt tillskrivs ökningen högre entreprenadkostnader. Bedömningen är att 
investeringsbudgeten behöver ökas med 4 300 tkr. 

Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett. 

Ökningen föreslås finansieras med medel från investeringsreserven. 

Ekonomiska konsekvenser
Total budget för projektet, beslutad i 2019 års budget samt omprioritering genom 
ordförandebeslut 2019-06-12 av medel avsatta för logement, var 4 200 tkr.

Uppdaterad kalkyl för projektet är 8 500 tkr vilket beräknas överstiga budgeterade medel med
4 300 tkr. Ökade kapitalkostnader finansieras via hyra från SBRF. Hyreshöjningen för hela 
investeringen beräknas till cirka 500 tkr/år.

Investeringsreserven för 2020 är efter ombudgetering 9 500 tkr.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför ärendet i sig inga konsekvenser för 
barn. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke Erica Bjärsved
Sektorchef stödfunktioner Ekonomichef 

Beslut skickas till
helena.cessford@stenungsund.se maria.harstrom@stenungsund.se  
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Erika Samuelsson Till kommunstyrelsen
Kommunarkivarie

Gallringsplan för handlingar rörande budget- och skuldrådgivning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta gallringsplan för budget- och skuldrådgivning. Beslutet 
om gallring föreslås även att gälla retroaktivt från och med 1996.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun är värdkommun för det gemensamma konsumentkontoret med 
konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning för Stenungsunds kommun, Tjörns 
kommun, Orusts kommun och Lilla Edets kommun. I enlighet med det samarbetsavtal som 
kommunerna har upprättat slås fast att Stenungsunds kommun är ansvarig för verksamhetens 
arkiv och att upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Då kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun inte tidigare beslutat om 
dokumenthanteringsplan eller instruktion för bevarande och gallring av handlingar inom 
budget- och skuldrådgivning har förvaltningen nu tagit fram ett förslag på gallringsplan. 
Beslutet om gallring föreslås att även att gälla retroaktivt från och med 1996.

Beskrivning av ärendet
Sedan 1996 är Stenungsunds kommun värdkommun för det gemensamma konsumentkontoret 
med konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning för Stenungsunds kommun, 
Tjörns kommun och Orust kommun. 2014 utökades den gemensamma organisationen med att 
Lilla Edets kommun gick med i samverkan. 

Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service där kommunmedlemmar 
kan få rådgivning om sin ekonomi. Kommunen erbjuder bland annat hjälp med 
budgetrådgivning- och skuldsanering i form av en ansökan om skuldsanering och ger råd och 
stöd genom hela skuldsaneringsprocessen. Vid handläggning av dessa ärenden upprättas 
personakter, med exempelvis dokumentation över överenskommelse med fordringsägare, 
betalplan, kopia på anmälan om skuldsanering.

I enlighet med det samarbetsavtal som finns upprättat mellan kommunerna finns instruktioner 
som fastslår att Stenungsunds kommun, som värdkommun ska upprätta en 
dokumenthanteringsplan och vårda arkivet i enlighet med de bestämmelser i de regelverk och 
föreskrifter som gäller för Konsumentkontorets verksamhet. I Konsumentverket skrivelse 
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Vägledning för kommunal budget- och skuldrådgivning - Lagstiftning, 
verksamhetsbeskrivning, rekommendationer och goda exempel1 beskrivs det att kommuner 
ska följa Sveriges kommuner och landstings (SKL) skrift Bevara eller gallra – råd nr 52 i 
fråga om bevarande och gallring av handlingar som förekommer i budget- och 
skuldrådgivningsärenden.

Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun som är ansvarig för budget- och 
skuldrådgivningsverksamheten bestämmer över hur sina allmänna handlingar ska hanteras 
och måste ta beslut om de råd för gallring av handlingar som SKL föreslår ska gälla.  

Då kommunstyrelsen inte tidigare har beslutat om några instruktioner för hanteringen av 
dokumentationen som rör budget- och skuldrådgivningsärenden har förvaltningen nu tagit 
fram en gallringsplan i enlighet SKL:s gallringsråd. Beslutet om gallring föreslås att även att 
gälla retroaktivt från och med 1996.

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

Juridiska bedömningar
Bedömningen har tagit hänsyn till Konsumentverkets instruktioner och de gallringsråd Bevara 
eller gallra – råd nr 5 som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-21
Bilaga: Gallringsplan för handlingar rörande budget- och skuldrådgivning, 2019-10-21

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke Hanna Landén Freij 
Sektorchef Funktionschef 

1 Konsumentverket, Vägledning för kommunal budget- och skuldrådgivning Lagstiftning, 
verksamhetsbeskrivning, rekommendationer och goda exempel, 2017, 
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/bus-och-kvl/vagledning-for-
bus-konsumentverket.pdf (Hämtad 2019-10-21)
2 Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Samrådsgruppen, Bevara eller gallra – råd nr 5, 2006, 
http://www.samradsgruppen.se/index.php/bevara-eller-gallra-rad-om-gallring/gallringsrad-foer-kommunala-
verksamheter/socialtjanst (Hämtad 2019-10-21)
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Gallringsplan för handlingar rörande budget- och skuldrådgivning

För ärenden rörande budget- och skuldrådgivning gäller gallringsfristen 5 år generellt: 
- efter att beslut om skuldsanering tagits 
- eller efter att ett ärende avslutats

Handlingstyp Gallring Anmärkning

Bokningslistor för kundmöten. Gallras efter 1 år.

Ärenden rörande 
budgetrådgivning

Ärendeblad, 
minnesanteckningar, 
skuldöversikter och kalkyler, 
förslag till hushållsbudget, 
underlag från långivare, 
korrespondens och 
överenskommelser med 
fordringsägare.

Gallras 5 år efter avslutat 
ärende.

Ärende rörande skuldsanering 
prövade enligt 
skuldsaneringslagen.

Ärendena kan innehålla 
ärendeblad, minnesanteckningar, 
skuldöversikter och kalkyler, 
förslag till hushållsbudget, 
underlag från långivare, kopior 
av korrespondens, 
överenskommelser med 
fordringsägare, kopior av 
ansökan till och beslut från 
myndigheter samt handlingar 
rörande överklagande av beslut.

Gallras 5 år efter avslutat 
ärende.

Vid omprövning av 
beslut om skuldsanering 
gäller gallringsfristen 
från och med 5 år efter 
att det nya beslutet är 
taget.

Ärenden rörande 
skuldrådgivning, ärenden som 
inte är prövade enligt 
skuldsaneringslagen.

Gallras efter 5 år efter 
avslutat ärende.

Ärenden som innehåller 
betalplan gallras efter att 
betalplanen förlöpt.
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Påbörjade ärenden rörande 
budget eller skuldsanering där 
motparten inte längre 
medverkar.

5 år efter avslutat ärende 
eller 5 år efter sista 
kontaktförsöket.
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Erika Samuelsson Till kommunstyrelsen
Kommunarkivarie

Gallringsutredning av allmänna handlingar i e-postprogrammet 
Lotus Notes

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gallra informationen i Lotus Notes E-postprogram.

Sammanfattning av ärendet
Under 2017 valde Stenungsunds kommun att ersätta sitt kommungemensamma 
e-postprogram Lotus Notes med Microsoft Outlook. Informationen i de gamla e-postlådorna 
har fortsättningsvis bevarats på servrar för programvaran Lotus Notes under 
kommunstyrelsens ansvar. 

Det finns en intention om att avveckla programvaran Lotus Notes och därmed gallra de 
allmänna handlingar som finns i systemet. 
Kommunstyrelsen har bestämmanderätt i frågan om handlingarna kan gallras. En 
gallringsutredning har genomförts med ett förslag om gallring.

Beskrivning av ärendet
Lotus Notes har mellan år 1999–2017 varit Stenungsunds kommuns gemensamma 
e-postprogram för att hantera inkommande och utgående e-post samt kalendrar. I början av 
2017 valde kommunen att övergå till e-postprogrammet Microsoft Outlook. I samband med 
detta skedde en migrering av alla de aktiva användarnas e-postlådor från det gamla e-
postprogrammet till det nya. E-postlådor för användare som vid tillfället inte var aktiva har 
fortsättningsvis bevarats i programvaran för Lotus Notes under kommunstyrelsens ansvar. 

Det finns ett kostnadsmässigt och verksamhetsmässigt önskemål om att kunna stänga ner 
programvaran Lotus Notes vilket innebär att de allmänna handlingar som finns i e-
postprogrammet kommer att gallras.

Kommunstyrelsen bestämmer över hur sina allmänna handlingar ska hanteras. Detta innebär 
att inga handlingar får gallras eller slängas om det inte följer av en särskild instruktion av 
kommunstyrelsen, det vill säga exempelvis en dokumenthanteringsplan. Då det saknas 
kompletta instruktioner för hur de allmänna handlingarna i systemet ska hanteras behövs 
frågan utredas. 
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För att bedöma om handlingarna i systemet kan gallras har en gallringsutredning genomförts. 
Vid utredningen har samråd förts med digitaliseringsfunktionen. 

Förvaltningens samlade bedömning är att handlingarna i e-postprogrammet Lotus Notes kan 
gallras. Bedömningen tar hänsyn till de gallringsråd som SKL och Riksarkivet tagit fram om 
handlingar av ”tillfälliga eller ringa betydelse”. 

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

Juridiska bedömningar
En gallringsutredning har genomförts som har baserats på SKL och Riksarkivet gallringsråd 
om handlingar av ”tillfällig eller ringa betydelse.”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-27
Bilaga: Gallringsutredning av allmänna handlingar i e-postprogrammet Lotus Notes, 2019-12-
27

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke Helena Maxon
Sektorchef Administrativ chef 
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Erika Samuelsson  
Kommunarkivarie

Gallringsutredning av allmänna handlingar i E-postprogrammet 
Lotus Notes

Bakgrund 
I början av 2017 bytte Stenungsunds kommun E-postprogram från Lotus Notes till Microsoft 
Outlook. Vid implementeringen av det nya programmet skedde en migrering av alla de aktiva 
användarnas E-postlådor till det nya E-postprogrammet. E-postlådor för användare som vid 
tillfället inte var aktiva har fortsättningsvis bevarats i programvaran Lotus Notes under 
kommunstyrelsens ansvar. 

Det finns ett kostnadsmässigt och verksamhetsmässigt önskemål om att kunna stänga ner 
programvaran Lotus Notes vilket innebär att de allmänna handlingar som finns i E-
postprogrammet kommer att gallras. De kvarvarade handlingarna anses inte ha betydelse för 
den för den fortsatta verksamheten och anses klassas som handlingar av ”tillfälliga eller ringa 
betydelse”.
2017-03-13 fattade kommunfullmäktige beslut om en kommungemensam plan för gallring för 
handlingar av ”tillfälliga eller ringa betydelse” baserat på Riksarkivets och SKL:s gallringråd. 
Beslutet gäller inte retroaktivt och kan således inte tillämpas på det inkommande och 
upprättade handlingarna som förekommer i E-postprogrammet Lotus Notes. 

Kommunstyrelsen har bestämmanderätt över hur sina allmänna handlingar ska hanteras. Detta 
innebär att inga handlingar får gallras eller slängas om det inte följer av en särskild instruktion 
av kommunstyrelsen, dvs exempelvis en dokumenthanteringsplan eller ett särskilt 
gallringsbeslut. En gallringsutredning har därmed initierats för att undersöka möjligheten om 
de allmänna handlingarna i E-postprogrammet kan gallras. 

Gallringsutredning
Huvudregeln är att arkiven ska bevaras. I arkivlagen 10 § medges dock att sådana allmänna 
handlingar som inte behövs för att arkiven ska tillgodose ändamålen 3 § arkivlagen får gallras. 
Följande ändamål ska beaktas:

1 rätten att ta del av allmänna handlingar
2 behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
3 forskningens behov.
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Syftet med E-postprogrammet Lotus Notes har varit att hantera inkommande meddelanden, 
expediera meddelanden, samt hantera kalendrar. Kommunens hållning är att ett E-
postprogram inte är någon yta för bevarande av allmänna handlingar över tid. Tjänstemännen 
i kommunen har ansvar för att värdera hur inkommande och expedierade handlingar i 
systemet, ska hanteras dvs. registreras diariet, förvaras i verksamhetssystem eller alternativt 
hållas ordnat på annat vis. De allmänna handlingar som förblir kvar i systemet utgör det som 
Riksarkivet och SKL Samrådsgruppen beskriver i Gallringsråd för ledings- och stödprocesser 
i kommuner, landsting och regioner, ”handlingar av tillfälliga eller ringa betydelse”.1 
I ett sammanhang som rör E-postprogram avser detta:
 

- Handlingar som har inkommit till myndigheten eller expedierats från myndigheten i 
elektronisk form, till exempel e-post, om handlingarna har överförts till annat format 
eller annan databärare, till exempel genom utskrift på papper. En förutsättning är att 
överföringen endast har medfört ringa förlust. För att förlusten skall anses ringa, krävs 
att handlingarna inte är autenticerade (äkthetsgaranterade) genom elektroniska 
signaturer eller motsvarande. De får inte heller vara strukturerade på ett sådant sätt att 
betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade. 

- Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig karaktär. 

- Inkomna eller upprättade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig 
eller rutinmässig karaktär.

- Kopior och dubbletter som inte har någon funktion då det finns arkivexemplar hos 
myndigheten med samma innehåll.

- Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller som är 
meningslösa eller obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan 
myndighet eller enskild för åtgärd.

- Loggar för e-post och fax under förutsättning att de inte längre behövs för kontroll av 
överföringen och att de inte heller behövs för återsökning av de handlingar som 
inkommit till eller utgått från myndigheten och som skall bevaras. 

- Handling som inkommit till myndigheten i icke autenticerad (äkthetsgaranterad) form, 
till exempel fax eller e-post, om en autenticerad (äkthetsgaranterad) handling med 
samma innehåll har inkommit i ett senare skede. En förutsättning är att handlingen inte 
har påförts några anteckningar av betydelse för myndighetens beslut eller för 
handläggningens gång.  

1 Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Samrådsgruppen Gallringsråd för ledings- och stödprocesser i 
kommuner, landsting och regioner, 2010, http://www.samradsgruppen.se/index.php/publicerat (Hämtad 2019-
12-20)
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Riksarkivet och SKL förordar att gallring av sådana handlingar få ske efter att:
- föreskriven bearbetning, redovisning eller kontroll har utförts,
- tidsfrist för revision och preskription har gått ut och,
- betydelsen för styrkande av rättigheter och skyldigheter samt i övrigt från rättslig synpunkt 
har upphört. 

Detta innebär sammanfattningsvis att handlingar får gallras vid inaktualitet. Gallring vid 
inaktualitet i en E-postmiljö betyder i sin tur att det är upp till handläggaren att avgöra när 
ovanstående punkter har uppfyllts och när handlingen kan gallras. 

Motivering till gallring
Bedömningen är att Lotus Notes E-postlådor kan gallras utan att det inskränker på arkivets 
möjligheter att tillgodose allmänhetens rätt till insyn eller förvaltningens, rättskipningens och 
forskningens behov av information i enlighet med arkivlagen (§ 3). Detta med anledning av 
att informationen i systemet har ”tillfällig eller ringa betydelse” och betraktas vara inaktuell. 
Tjänstemännen som hanterar E-postkonton i kommunen har ansvarat och tagit hand om de 
handlingar som ska bevaras och de handlingar som de har låtit vara kvar i systemet har de 
bedömt vara inaktuella handlingar. Bedömning har gjorts i samråd med kommunens 
digitaliseringsfunktion.
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Marcus Starcke Till kommunstyrelsen
Sektorchef

Entledigande av nuvarande dataskyddsombud och förordnande av 
nytt

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Erika Memborn som dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen. Cecilia Vilén förordnas som dataskyddsombud.

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av dataskyddsförordningen att myndigheter ska ha ett dataskyddsombud. 
Nuvarande dataskyddsombud avslutar inom kort sin anställning. Hon behöver entledigas och 
en ny behöver förordnas. 

Beskrivning av ärendet
Enligt dataskyddsförordningen ska alla personuppgiftsansvariga myndigheter och offentliga 
organ utse ett så kallat dataskyddsombud. Av SKR:s vägledning ”Dataskyddsombud i 
kommuner, landsting och regioner” framgår att varje självständig nämnd, kommunalförbund 
och kommunala bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter inom 
sitt verksamhetsområde och ansvarig för att utse ett så kallat dataskyddsombud. Av 
vägledningen framgår vidare att kommunens nämnder, kommunalförbund och kommunala 
bolag kan utse samma person till dataskyddsombud om det är lämpligt utifrån uppgiftens 
omfattning och komplexiteten i verksamheterna.

Dataskyddsförordningens regler om dataskyddsombud skiljer sig från personuppgiftslagens 
regler om personuppgiftsombud. Dataskyddsombudets roll är, till skillnad från dagens 
personuppgiftsombud, en renodlad kontrollerande och rådgivande funktion. 
Dataskyddsombudet ska ha en övervakande roll och följa upp att dataskyddsförordningen 
följs. 

Då nuvarande dataskyddsombud inom kort avslutar sin anställning i Stenungsunds kommun 
behöver hon entledigas. Förvaltningen för för närvarande samtal med Göteborgsregionens 
kommunalförbund om att tillsammans med en rad andra kommuner ingå i det samarbete kring 
dataskyddsombud som redan finns vid förbundet. Fram till det att nytt gemensamt 
dataskyddsombud har rekryterats behöver kommunstyrelsen utse ett tillfälligt 
dataskyddsombud. Förvaltningen föreslår att kommunjurist Cecilia Vilén utses.
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Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-21

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef  

Beslut skickas till
Cecilia.vilen@stenungsund.se
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen
Utvecklingsledare

Affärsplan Södra Bohuslän Turism AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och därigenom också uttala sitt stöd för 
Affärsplanen 2020 i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet
På Södra Bohusläns Turism AB:s (SBTAB) styrelsemöte den 28 november 2019 antogs en 
affärsplan för 2020. Samverkanskommunerna har enligt avtal rätt att yttra sig gällande 
affärsplanens utformning. Stenungsunds kommun ställer genom förslag till beslut bakom 
SBTAB:s Affärsplan för 2020 i sin helhet. 

Beskrivning av ärendet
Södra Bohuslän Turism AB (SBTAB) är det lokala turistbolaget för Orust, Tjörn, 
Stenungsund och Kungälv, som till 100% ägs av näringslivet genom andelar i en ekonomisk 
förening. SBTAB:s vision är att bolaget är aktören som driver utvecklingen tillsammans med 
partners på ett hållbart sätt i regionen

SBTAB:s uppdrag är att utveckla besöksnäringen och marknadsföra resmål. Affärsplanen för 
bolaget är att vara besöksnäringens plattform för utveckling och samverkan mellan 
kommuner, företag och partners. Genom upphandling tecknar SBTAB avtal med de fyra 
kommunerna för åren 2018–2021. 

Södra Bohuslän Turism har en central roll mellan den nationella och lokala nivån gällande 
organisering, utveckling och marknadsföringen av besöksnäringen i södra Bohuslän.  

Besöksnäringens roll i Stenungsunds kommun och regionalt
Besöksnäringen skapar arbetstillfällen och är en betydande del av regionens ekonomi. Den 
bidrar också till att skapa en attraktiv och levande destination för både besökare och boende. 
Lokala arbetstillfällen ger levande orter och möjlighet att bo kvar eller flytta in. Många jobb i 
besöksnäringen är första jobbet för ungdomar eller nysvenskar och är en väg in i arbetslivet. 

Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i världen och i Sverige har näringen 
högre exportvärde än järn, stål och personbilar tillsammans. Skärgårdsdestinationen är en 
attraktiv del av Sverige i direkt närhet till Göteborg med stor potential att utvecklas. SBTAB 
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jobbar aktivt för att det skall ske på ett hållbart sätt. Lokalt arbete i samverkan med företag, 
kommun och region skall bidra till en fortsatt stark utveckling av besöksnäringen i södra 
Bohuslän.

Förslag till affärsplan
I förslaget till affärsplan framkommer inriktningen på SBTAB:s verksamhet. Det 
framkommer bland annat verksamheten har följande mål 2020:

 öka gästnätterna med 4 %
 öka interaktionen med medlemsföretagen, digitalt och fysiskt
 öka NKI (Nöjd-Kund-Index) hos våra medlemsföretag
 öka antalet exportmogna företag
 öka vårt områdes digitala närvaro
 öka antalet medlemsföretag
 mål att öka 4 % årligen till 640 000 gästnätter (HSVC) eller 351 105 (HSV) år 2020

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-30
Affärsplan 2020, Södra Bohuslän Turism AB 

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke  
Sektorchef  

Beslut skickas till
Ann.Haraldsson@sodrabohuslan.com
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AFFÄRSPLAN 

Södra Bohuslän Turism AB är den officiella 
plattformen för lokal samverkan mellan näringsliv,  
kommun och föreningsliv. En samverkan som ger 

möjligheter för alla parter att nå längre!

Södra Bohuslän Turism AB
2020

FOKUS NATURTURISM! 
Reseanledningar i världsklass

GEMENSKAP SKAPAR 
MERVÄRDE
Vi skapar samverkan mellan företag

Tillsammans  
stärker vi regionens 

attraktionskraft

En gemensam plattform för främjande och utveckling av besöksnäringen i södra Bohuslän

UTKAST!
UTKAST!
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2

Besöksnäringen skapar arbetstillfällen och är en 
betydande del av vår regions ekonomi. Den bidrar 
också till att skapa en attraktiv och levande de-
stination för både besökare och boende. Lokala 
arbetstillfällen ger levande orter och möjlighet att 
bo kvar eller flytta in. Många jobb i besöksnäring-
en är förstajobb för ungdomar eller nysvenskar 
och är en väg in i arbetslivet.

Besöksnäringen är en av de snabbast växande 

näringarna i världen och i Sverige har näringen 
högre exportvärde än järn, stål och personbilar 
tillsammans. Vår skärgårdsdestination är en att-
raktiv del av Sverige i direkt närhet till Göteborg 
med stor potential att utvecklas. 

Vi jobbar aktivt för att det skall ske på ett håll-
bart sätt. Lokalt arbete i samverkan med företag, 
kommun och region skall bidra till en fortsatt stark 
utveckling av besöksnäringen i södra Bohuslän.

En av de snabbast växande  
näringarna i världen

O B S !  U T K A S T
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Vi siktar alltid på långsiktiga 
och nära relationer 
med våra medlemsföretag.

VÅR ROLL
Södra Bohuslän Turism AB (SBTAB) är 
det lokala turistbolaget för Orust, Tjörn, 
Stenungsund och Kungälv, som till 100% 
ägs av näringslivet genom andelar i en 
ekonomisk förening. Vårt uppdrag är att 
utveckla besöksnäringen och marknads-
föra våra resmål. Med fyra kommuner i 
samverkan är vi en stark lokal kraft för 
utveckling av destinationen.

Genom upphandling tecknar vi 
avtal med våra fyra kommuner för åren 
2018–2021. Styrelsen för bolaget består 
av näringsliv och ledande politiker från 
alla fyra kommuner.

VISION
Bohuslän är det mest attraktiva 
området att uppleva i Europa.
Södra Bohuslän Turism är aktören som 
driver utvecklingen tillsammans med part-
ners på ett hållbart sätt i regionen.

AFFÄRSIDÉ
Södra Bohuslän Turism AB är besöks-
näringens plattform för utveckling och 
samverkan mellan kommuner, företag och 
partners.

Vi lyfter  
södra Bohuslän 

O B S !  U T K A S T
Ann H Haraldsson, VD/Turistchef
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V E R K S A M H E T S Å R E T  2 0 2 0
MEDLEMMAR
SBTAB arbetar strategiskt med att stötta och guida medlems- 
företagen. 2018 höjde vi nivån på den medlemsnytta företagen 
erhåller och denna nivå kommer vidhållas framåt. 
 Vi kommer erbjuda våra medlemmar utbildningar och 
workshops. Även individuell hjälp i form av exempelvis digitala 
analyser, erbjuda nätverk och kontakter både inom våra kompe-
tenser och även skapa rätt väg till andra kontakter tillsammans 
med kommuner och andra branschorganisationer. Allt är kopplat 
till företagens behov och önskemål och syftar till att skapa bästa 
nytta och stöd som ger bättre affärer och en mer framgångsrik 
destination.
 Företag bidrar till utvecklingen av vår destination genom sina 
produkter. Medlemsföretag får genom sitt lokala turistbolag en 
samordning och uppväxling av produkterna som sen kommuni-
ceras utåt på ett attraktivt sätt. Tillsammans utvecklar vi besöks-
näringen och skapar reseanledningar, vilket ger ökad omsättning.
 Vi vill att södra Bohuslän utmärker sig med de bästa företagen 
och bästa reseanledningarna. Vi siktar alltid på långsiktiga och 
nära relationer med våra medlemsföretag.

DIGITAL UTVECKLING
I besöksnäring såväl som i andra branscher är digital utveckling 
central. Vi går mot mer besök på de digitala plattformarna vilket 
kräver samordnad, kompetent, attraktiv och aktiv närvaro i de 
viktigaste digitala kanalerna. Vi följer i regionens digitala struktur 
vilket ger bra utväxling av våra insatser. Vi lägger mer energi på 

att fylla webb, sociala medier och andra forum med relevant och 
engagerande innehåll som ger fler besök och nöjdare gäster.
 Under året kommer vi fortsätta utvecka kartor, bilder, filmer, 
ökad interaktion, samarbeten och andra efterfrågade funktioner.

• öka gästnätterna med 4 %

•  öka interaktionen med medlemsföretagen,  
digitalt och fysiskt

•  öka NKI (Nöjd-Kund-Index) hos våra medlemsföretag

• öka antalet exportmogna företag

• öka vårt områdes digitala närvaro

•   öka antalet medlemsföretag

•   2016 uppmättes 550 000 gästnätter (HSVC)  
 eller 300 126 (HSV)  
 Mål att öka 4 % årligen till 640 000 gästnätter (HSVC)  
 eller 351 105 (HSV) år 2020. 2

1.  Nationell strategi 2010, Svensk Turism AB

2.  Siffror från HUI 2016. Därefter baseras siffror på gästnättsutveckling  
 med siffror från Tillväxtverket och SCB.

Vi jobbar med mål för kommande år samt 
med mer långsiktiga mål, nedbrutna från den 
Nationella strategin från 2010. Ny Nationell 
strategi kommer under 2020.

MÅLSÄTTNING
2020

O B S !  U T K A S T
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V E R K S A M H E T S Å R E T  2 0 2 0

I Sverige och stora delar av världen ser man ökad efterfrågan på 
naturupplevelser. Sveriges västkust uppmärksammas internatio-
nellt för sin skärgård och sina naturupplevelser. I september 2019 
hölls den stora naturturismkongressen ATWS (Adventure Travel 
World Summit) i Göteborg med 750 delegater som även hann 
med att utforska vårt utbud under en Day of Adventure. 
 Målgrupperna som man nationellt, regionalt och lokalt jobbar 
med idag kallas den globala resenären och omfattas av ”Den  
vardagssmitande livsnjutaren”, ”Den nyfikna upptäckaren” och” 
Den aktiva naturälskaren”. Från nationellt och regionalt håll  
satsar man på naturturism på olika sätt och besöksnäringen 
bedöms vara en väg till hållbar landsbygdsutveckling.  
Vandrings- och cykelturism ses ha särskilt stor potential.
 Vi har en enorm tillgång i vår natur i södra Bohuslän. Den  
är attraktiv, tillgänglig men även exklusiv och skapar lokala  
förutsättningar och möjligheter till hållbar utveckling. 
 Dessa trender, nationella och regionala satsningar och den 
hållbara aspekten gör det naturligt för Södra Bohuslän Turism 
att sätta fokus på naturturism. Vi har stora möjligheter att skapa 
fler besök, en hållbar besöksnäring och en attraktiv plats att bo 
och verka på.

Ambitionerna är att skapa de allra bästa lokala förutsättningarna 
för utveckling av hållbar besöksnäring med de allra bästa natur-
upplevelser. En långsiktig satsning där vi med samverkan skapar 
kvalitativa produkter som kopplas direkt ihop med näringslivet.

2020 fokuserar vi på:

• Cykel

• Vandring

• Paddling

• Fiske, båtturer och segling

Som resultat av satsningen kommer vi bland annat se nya  
samarbeten, digitala och trycka kartor, tillgängliggjord informa-
tion och marknadsföring, en ansökan om nationell finansiering 
av cykelled genom Bohuslän i samarbete med ett enat Bohuslän, 
fler hyrcyklar och tätt samarbete med företag och organisationer 
som levererar eller erbjuder naturaktiviteter. Detta bidrar till att 
företag inom besöksnäringen kan skapa attraktiva reseanledningar 
med aktiviteter inom naturturism adderat till sin verksamhet.

O B S !  U T K A S T

FOKUS NATURTURISM
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Digital kommunikation möter besökaren genom hela resecykeln.  
Besökaren delar med sig av sina upplevelser i alla steg och 

alla berättelser tillsammans skapar berättelsen om 
södra Bohuslän som resmål.

Kommunikation 
som stärker vår 
destination 
Kommunikation bidrar till att stärka varumärket 
för vår destination. Kommunikationen sker med 
digitalt fokus genom sodrabohuslan.com som ett 
starkt nav. 

MEDIER
Vi kommer att vidareutveckla våra sociala kanaler och fylla dem 
med attraktivt innehåll som skapar delningar, engagemang och 
interaktion. Vi arbetar aktivt med att stärka bilden av Bohuslän 
för att den ska bli tydlig och attraktiv i besökarens medvetande. 

DIGITAL NÄRVARO
Vi utvecklar vår digitala närvaro och arbetar även med att öka 
den digitala närvaron hos våra medlemsföretag. Detta för att bli 
mer tillgängliga där besökaren letar information.

Digitala kanaler med användargenererat innehåll blir allt 

viktigare då besökaren är aktiv och skapar eget innehåll samt tar 
intryck av andras omdömen. Vi arbetar strategiskt med content 
i alla våra kanaler genom att använda foto, film och text i digital 
och tryckt form.  Innehållet utvecklas genom att ta fram turför-
slag och topplistor för att tillgängliggöra och kommunicera vår 
destination som en attraktiv plats året om. 

BESÖKARNAS BEHOV
Utifrån marknadens och besökarens behov av inspiration och 
information skapar vi officiella trycksaker, kartor, magasin och 
skyltar med turistinformation.

Vi arbetar för utvecklingen av framtidens besöks- 
service som skall finnas där besökaren är och koppla samman den 
digitala världen med den fysiska.  
 En ökad kommunikation och interaktion bidrar till en 
attraktiv destination. Destinationen ska vara synlig och finnas i 
besökarens medvetande under resecykelns alla delar. 

Minnas

Boka

Uppleva

Drömma

Planera

O B S !  U T K A S T
171



AFFÄRSPLAN 2020 SÖDRA BOHUSLÄN TURISM AB

7

Ledamöter
Lars Eric Fält Styrelseordförande SBT 
 samt Axia Management
Vibs Sohlberg   Slussens Pensionat
Erica Hultmark   Stenungsbaden Yacht Club
Thomas Berndtsson  Restaurant 1860 Carlstens fästning
Annika Fogelström Helmer  Klädesholmen Seafood

Suppleanter
Lasse Nilsson  Thorskogs slott
Henric Carlsson  Conscriptor och Brandskär
Tony Lindberg  Seab bygg
Tintin Hallding  Formkompaniet
Mikael Jokinen PM Gastro AB

STYRELSE 2019–2020*
Adjungerade
Catharina Bråkenhielm  Orust kommun
Lars Larsson  Orust kommun
Martin Johansen  Tjörns kommun
Martin Johansson  Tjörns kommun
Bo Pettersson  Stenungsunds kommun
Maria Renfors  Stenungsunds kommun
Anders Holmensköld  Kungälvs kommun
Elisabeth Mattsson  Kungälvs kommun

ORGANISATION
År 2020 kommer vi att satsa på fortsatt kompetensutveckling 
av vårt team. Vi ska utvecklas inom våra specialområden och 
fortsätta effektivisera våra arbetsprocesser och göra uppföljning 
av detta. 
 Vi vill alltid leverera kvalitet i alla led av vår verksamhet. 

7

Medlems-
företag

Södra  
Bohusläns 

Turism
Visit  

Sweden

Turistrådet 
Västsverige

Göteborg & CoKommuner

Södra Bohuslänsföretagens ekono-
miska förening

Lokal nivå Regional nivå Nationell nivå

Vi är Södra Bohuslän Turism AB 

”Vi strävar efter att södra 
Bohuslän utmärker sig  

med de bästa företagen och 
bästa rese anledningarna.”

Omvärlds-
spaning

Medlemsföretag
Kommuner

Andra företag
Partners

Trend - 
 spaning Fakta

Samverkan

Utveckla företag Utveckla produkter

Marknadsföring/Kommunikation

Statistik

Arbetsprocesser

O B S !  U T K A S T

*Uppdateras vid årsmöte Q2, 2020
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VAD ÄR TURISM?

Människors aktiviteter när de reser till  
och vistas på platser utanför sin vanliga 
om givning för kortare tid än ett år för  

fritid, affärer eller andra syften.

337 miljarder

593 066

3,1 miljarder kr

25 %

144 miljarder

25,2 miljoner

omsätter turismen i Sverige

Antal kommersiella gästnätter
(Hotell, stugor, vandrarhem, camping)

Total turismomsättning
i södra Bohuslän

spenderar utländska 
besökare i Sverige

Antalet Sverigeintresserade 
globala resenärer i Tyskland

Så mycket har gästnätterna
i västsverige ökat de 

senaste 5 åren

Turism - Sveriges nya basnäring

SÖDRA BOHUSLÄN TURISM AB • KULTURHUSET FREGATTEN • FREGATTEN 2 • 444 30 STENUNGSUND 

TEL. 0303 - 815 50 • info@sodrabohuslan.com • www.sodrabohuslan.com

sodrabohuslan

UTKAST!UTKAST!
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/669
2020-01-22

Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen
utvecklingsledare

Verksamhetsplan 2020 - kompletterande aktivitet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta följande förslag till aktivitet kopplat till Stenungsunds 
kommuns företagsklimat: Näringslivsperspektivet ska lyftas i förvaltningens arbete 2020. 

Aktiviteten lyfts in i Verksamhetsplan 2020 under mål 3: Stenungsund ska förbättra sitt 
företagsklimat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-25 § 264 anta verksamhetsplan 2020 för Stenungsunds 
kommun 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade samtidigt ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en aktivitet 
som syftar till att lyfta Stenungsunds företagsklimat och göra det till en fråga för hela 
ledarkollektivet, både politiker och ledande tjänstepersoner. Aktiviteten skulle presenteras på 
nästkommande kommunstyrelsesammanträde och om kommunstyrelsen fann det lämpligt, 
lyftas in i verksamhetsplanen under mål 3: Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.

Förvaltningen föreslår nu följande aktivitet: Näringslivsperspektivet ska lyftas i förvaltningens 
arbete 2020

Ekonomiska konsekvenser
Eventuellt ekonomiska konsekvenser av aktiviteten prioriteras inom befintlig budgetram.

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

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Aktiviteten adresserar samtliga sektorer. Det innebär att samtliga sektorer kommer att ha 
fokus på denna fråga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 264
Bilaga: Verksamhetsplan 2020
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/669
2020-01-22

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef  

Beslut skickas till
erica.bjarsved@stenungsund.se
agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 264 Dnr: KS 2019/669

Verksamhetsplan 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad verksamhetsplan för Stenungsunds kommun 
2020 med följande tillägg:

 Aktivitet för mål 6, ersätts ”Arbeta förebyggande med den psykosociala miljön” med 
”Aktivt arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö”.

 3.3 punkt 6 sid 10. Inledande text enligt följande: Stenungsund kommun uppmuntrar 
medarbetare till livslångt lärande, utveckling och att pröva nya arbetssätt.

 Aktivitet - alla sektorer: ”Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling”. 

 Inledande mening i verksamhetsplanen: Alla verksamheter i Stenungsunds kommun 
ska ha ett grundläggande förhållningssätt som innebär att man alltid ska arbeta med 
ständiga förbättringar.

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en aktivitet som 
syftar till att lyfta Stenungsunds företagsklimat och göra det till en fråga för hela 
ledarkollektivet, både politiker och ledande tjänstepersoner. Denna aktivitet ska presenteras 
på nästkommande kommunstyrelsesammanträde och om kommunstyrelsen finner det 
lämpligt, lyftas in i verksamhetsplanen under mål 3: Stenungsund ska förbättra sitt 
företagsklimat.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun antog 2014 Vision 2035, Stenungsund, Det goda samhället med 
framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum. Till visionen finns två 
avgörande inriktningar; ”Attraktivt och välkomnande” samt ”Ekonomisk, ekologisk och 
socialt hållbar utveckling”.

Kommunfullmäktige fastställer årligen, i strategisk plan och nästkommande års budget, de 
övergripande inriktningsmålen för att nå vision 2035. För 2020 har kommunfullmäktige 
beslutat om tio övergripande inriktningsmål. Hur de fyra sektorerna – sektor utbildning, 
sektor samhällsbyggnad, sektor socialtjänst och sektor stödfunktioner ska arbeta för att 
uppfylla inriktningsmålen anges i verksamhetsplanen. Där anges också vilka indikatorer som 
mäter måluppfyllelsen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

Årets verksamhetsplan redovisar vilka aktiviteter sektorerna planerar genomföra under 2020 
för att uppnå de av kommunfullmäktige i juni 2019 beslutade inriktningsmålen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-10-29
Välfärdsutskottet 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-09-02
Bilaga: Verksamhetsplan 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att som aktivitet för mål 6, ersätta ”Arbeta 
förebyggande med den psykosociala miljön” med ”Aktivt arbeta med organisatorisk och 
social arbetsmiljö”.

Melisa Nilsson (S) föreslår ett tillägg på ärende verksamhetsplan 2020, 3.3 punkt 6 sid 10.
Inledande text enligt följande: Stenungsund kommun uppmuntrar medarbetare till livslångt 
lärande, utveckling och att pröva nya arbetssätt.

Aktivitet - alla sektorer:
Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Maria Renfors (M) föreslår som inledande mening i verksamhetsplanen följande: Alla 
verksamheter i Stenungsunds kommun ska ha ett grundläggande förhållningssätt som innebär 
att man alltid ska arbeta med ständiga förbättringar.

Maria Renfors (M) föreslå att kommundirektören får i uppgift att ta fram en aktivitet som 
syftar till att lyfta Stenungsunds företagsklimat och göra det till en fråga för hela 
ledarkollektivet, både politiker och ledande tjänstepersoner. 
Denna aktivitet ska presenteras på nästkommande kommunstyrelsesammanträde och om KS 
finner det lämpligt, lyftas in i verksamhetsplanen under mål 3: Stenungsund ska förbättra sitt 
företagsklimat.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST), Melisa Nilssons (S) och Maria Renfors (M) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Verksamhetsplan 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
St enungsunds 
ko mmun 

Verksamhetsplanen ange vilka aktiviteter som kommer att genomföras 
under 2020 i syfte att uppnå fastställda inriktningsmål samt realisiera 
Vision 2035.  
Inriktningsmålen är tio till antalet. 
 
För att mäta inriktningsmålens utveckling används mätetal som benämns 
indikatorer. Med indikatorerna mäts måluppfyllelsen, det vill säga om 
genomförda aktiviteter bidrar till en positiv utveckling av 
inriktningsmålen. 
 
Samtliga utskott har behandlat sina respektive områden och därefter har 
kommunstyrelsen beslutat anta den 2019-xx-xx.  
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2019-11-12 

 

  

Alla verksamheter i 
Stenungsunds kommun ska 

ha ett grundläggande 
förhållningssätt som 

innebär att man alltid ska 
arbeta med ständiga 

förbättringar. 
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3 
2019-11-12 

1. Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få 
behörighet till gymnasiet.   
Stenungsund ska ha en attraktiv och kreativ skola där fler klarar kunskapsmålen i grundskolan 
och därmed får behörighet till gymnasiet.   
 
Stenungsunds kommun hade 2018 en högre andel behöriga till gymnasiet jämfört med riket. 
Andelen var 85,4% (81,4% 2017) att jämföras med genomsnittet för riket som var 81,9% (79,4% 
2017). Vårterminen 2018 fick 77% av eleverna i årskurs 9 godkänt i alla ämnen, vilket är en 
ökning med 1,7 procentenheter jämfört med året innan. När det gäller resultaten på nationella 
proven i årskurs 3 är Stenungsunds kommun bland de 25% bästa i landet. Ambitionen är en 
fortsatt positiv utveckling för samtliga tre områden.  
 
Andelen elever i årskurs 6 som klarat kunskapskraven i samtliga ämnen är högre än för riket som 
helhet, 80,2% (82,5% 2017) jämfört med rikets 75% (75,9% 2017). I likhet med riket i övrigt är 
trenden nedåtgående vilket kommunen arbetar för att bryta.  
 
Andelen elever i grundskolan som upplever trygghet i skolan ligger i nivå eller något under 
genomsnittet för samtliga kommuner i Göteborgsregionen, 81%. Ambitionen är att öka denna 
andel. Från 2019 mäts andelen vårdnadshavare som upplever att förskolan är rolig, trygg och 
lärorik. Mätningen bygger på GR:s föräldraenkät. 
 

Indikator 
 Andelen behöriga elever till något nationellt program. (KKiK). 
 Resultaten på de nationella proven i årskurs 3. (Öppna jämförelser). 
 Andelen elever i årskurs 6 som klarat kunskapsmålen i samtliga ämnen. (Skolverket/SCB)). 
 Andelen elever i grundskolan som upplever trygghet i skolan. (GR:s elevenkät för årkurs 

9/Skolinspektionens enkät). 
 Andelen vårdnadshavare som upplever att förskolan är rolig, trygg och lärorik. (GR:s 

föräldraenkät). 
 

Aktivitet - Sektor Utbildning  
Förskola, grundskola, gymnasium, kompetens och utveckling, grundsärskola och gymnasiesärskola 

− Implementera modell för dialogsamtal1 inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Grundskola, gymnasium, kompetens och utveckling, grundsärskola och gymnasiesärskola 

− Kartlägga formell och reell kompetens samt tydliggöra rutiner för likvärdighet inom sektorn 
gällande svenska som andraspråk (SVA). 

 

Förskola  

− Fortsätta arbetet med förskolans nya läroplan Lpfö18 genom kollegialt lärande2 med fokus 
på analys av undervisning.  

− Organisera och vidareutveckla uppdraget för förste förskollärare så att det bidrar till en 
likvärdig utbildning.  

 
1 Dialogsamtal är samtal mellan olika nivåer i styrkedjan i syfte att öka förståelse, analys och transparens inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
2 Kollegialt lärande är lärande tillsammans med kollegor. 
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Grundskola 

− Fortsätta arbetet med kollegialt lärande med fokus på analys av undervisning inom ramen för 
arbetet med ledarskap och lärarskicklighet.  

− Strukturera och anpassa den digitala infrastrukturen samt utveckla det pedagogiska arbetet 
genom att använda digitaliseringen för att främja kunskapsutvecklingen.  

− Ta fram en plan för likvärdig tillgång till digitala verktyg i hela grundskolan.   
− Förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med att tydliggöra och kommunicera ansvar, 

uppdrag och processer för de insatser som finns för elever i behov av särskilt stöd och  
Förvaltningen påbörjar ett utvecklingsarbete med att skapa forum för dialog kring särskilt 
stöd för att därigenom skapa samsyn och organisering av särskilda undervisningsgrupper, 
flexgrupper samt enskild undervisning.  

− Implementera studie- och yrkesvägledning (SYV) som hela skolans ansvar3.  

Gymnasium 

− Utveckla fler former av stödinsatser för introduktionsprogrammets elever, exempelvis Plug-
in4, praktiksamordning och övriga motiverande insatser.  

Kultur och Fritid 

− Skapa förutsättningar och möjligheter för ungdomars informella lärande.  
− Fortsätta samarbetet mellan skolbibliotek och kultur och fritid gällande fortbildning för 

lärarbibliotekarier.  

Kompetens och utveckling 

− Ökad samverkan mellan kompetens och utveckling och grundskola i syfte att nå elever som 
riskerar att inte få gymnasiebehörighet.   

Grundsärskola  

− Utöka samarbetet mellan grundskola och grundsärskola genom samordning av mötes- och 
planeringstid.  

− Stärka den pedagogiska kompetensen genom satsning på Läslyftet5 för grundsärskolans 
lärare där även arbetet med ledarskapet i klassrummet vävs in.  

− Fortsätta arbetet med att utveckla fritidshemmens förändrade uppdrag.  

 

 

 

 

  

 
3 Enligt Skolverkets riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. 
4 Plug-in är ett arbete för att minska skolfrånvaro och stötta ungdomar att återgå till studier eller annan sysselsättning. 
5 Läslyftet är en fortbildningsinsats för personal med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling. 
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2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning. 
Ungdomar bosatta i Stenungsund tar i högre utsträckning gymnasieexamen inom fyra år jämfört 
med genomsnittet i riket. Andelen är 75,3% (72% 2017), vilket kan jämföras med snittet för riket, 
71,8% (71,7% 2017).  
Nösnäsgymnasiet har under de senaste tre åren uppvisat en positiv trend med ökande andel 
elever som tar examen inom 4 år. Andelen här är 74,1% (69,6% 2017) jämfört med rikets 65,3% 
(64,1% 2017). Gymnasieskolan arbetar för att bibehålla och stärka denna positiva utveckling. 
  

Indikator 
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun. (Öppna jämförelser). 
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor (KKiK). 

 

Aktivitet - Sektor Utbildning 
Förskola, grundskola, gymnasium samt kompetens och utveckling 

− Utveckla dialogsamtal6 inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.  

Gymnasium  

− Öka likvärdigheten avseende enheternas resultatkvalitet genom fördjupat samarbete mellan 
enheterna, tydliggörande av ansvarsroller samt genomförande av insatser utifrån analyser.   

− Kvalitetssäkra samverkan och dokumentation för målgruppen inom det kommunala 
aktivitetsansvaret7 under paraplyet DUA8.  

− Genomföra kompetensutvecklingsinsatsen Nösnäslyftet - tema digitalisering kopplat till den 
nationella digitaliseringsstrategin och sektor utbildnings digitala agenda.  

Gymnasium och Kompetens och utveckling 

− I samverkan fortsätta arbetet med att finna flexibla lösningar och yrkesutgångar9 för elever 
som av olika anledningar inte går färdigt gymnasieskolan.  

Kompetens och utveckling 

− Arbeta effektivt och strategiskt inom och mellan sektorerna avseende ungdomar som inte 
följer ordinarie skolgång.   

− Utveckla samarbete med sektor socialtjänst/försörjningsstöd/arbetsförmedling för att skapa 
flexibla lösningar och yrkesutgångar för elever som av olika anledningar inte går färdigt 
gymnasieskolan.  

Kultur och Fritid 

− Överföra ansvaret för entreprenöriellt feriearbete från extern aktör till Kultur och Fritid i 
samverkan med gymnasieskolans Ung Företagsamhet.  

 

 
6 Dialogsamtal är samtal mellan olika nivåer i styrkedjan i syfte att öka förståelse, analys och transparens inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
7 Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, 
men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning.  
8 Delegationen för unga och ny anlända till arbete (DUA) har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och 
utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i samhället.   
9 En yrkesutgång är en yrkeskompetens som eleven får genom att läsa en viss kombination av kurser inom programfördjupningen.  
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Gymnasiesärskola 

− Utöka samarbetet i bedömning och tolkning av läroplan, ämnesplaner och betygskriterier 
tillsammans med gymnasieskolan.   

− Säkra praktikplatser och kvalitet i undervisningen på det arbetsplatsförlagda lärandet kopplat 
till elevernas studieplan. 

− Kartlägga möjligheter till utveckling eller avveckling av gymnasiesärskolan.  
− Utveckla samarbetet med introduktionsprogrammet i syfte att hitta fler studievägar för 

eleverna.   
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3. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.  
Stenungsund ska vara en attraktiv kommun att driva företag i. Kommunens ambition är att skapa 
goda förutsättningar för företag att bedriva sin verksamhet. Målet är att fler företag ska uppfatta 
servicen i kommunens myndighetsutövning som positiv och att företagsklimatet för att starta 
och driva företag i Stenungsunds kommun utvecklas.  
Av landets 290 kommuner ligger Stenungsund på plats 83 när det gäller servicen i kommunens 
myndighetsutövning mot enskild och på plats 77 när det gäller företagsklimat.   

 
Indikator  
 Omdöme i SKL:s undersökning Insikt. (KKiK). 
 Svensk näringslivs ranking. (Svenskt näringsliv). 

 
Aktivitet – Alla sektorer 

− Näringslivsperspektivet ska lyftas i förvaltningens arbete 2020. 

 
Aktivitet - Sektor Utbildning 

Grundskola 

− Utveckla arbetet med samverkan skola-arbetsliv, genom processtöd och spridning av goda 
pedagogiska exempel till arbetslagen på enheterna.   

− Genomförande av programmeringsutbildning i matematik för årskurs 7 - 9 tillsammans med 
lokala företag.   

Gymnasium 

− Ge fler elever möjlighet att driva Ung Företagsamhet10 under sin gymnasietid.  
− Ökad samverkan mellan programmen gällande Ung Företagsamhet.  

Gymnasium och Gymnasiesärskola 

− Utveckla programråden för att skapa tydligare koppling mellan skola och arbetsliv 
(gymnasieskola). 

Kompetens och utveckling 

− Marknadsföra kompetens och utveckling gentemot företagen i Stenungsunds kommun.   
− Utveckla samarbetet med sektor samhällsbyggnad i syfte att utveckla bland annat sociala 

kontrakt11.   
  

Aktivitet - Sektor Samhällsbyggnad 
Hela sektorn 

− Fortsätta arbetet med bemötandefrågor, i syfte att aktualisera bemötandefrågorna för 
medarbetarna och informera och utbilda nyanställda. 
 

 
10 Gymnasieelever får under ett läsår starta, driva och avveckla ett UF-företag. 
11 Social hänsyn i upphandlingsförfarandet, t ex praktikplatser vid byggnation  
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Aktivitet - Sektor Stödfunktioner 

Hela sektorn 

− Öka antalet marknadsdialoger inför upphandlingar för att uppmuntra och underlätta för 
lokala företag att delta i upphandlingar.  

− Genomföra två informationstillfällen per år, med företag och potentiella leverantörer i 
närområdet som målgrupp. Företagen informeras om lagstiftning och hur man går till väga 
för att lämna anbud i kommunala upphandlingar.   

− Öka antalet e-tjänster för företag. 
− Genomföra två föreläsningar för kommunala tjänstepersoner för att stärka kunskapen om 

företagares villkor samt för att förbättra bemötandet och servicen mot företagare. 
− Ta fram ett nyhetsbrev till alla företag om det stöd och de event som kommunen har12. 

 

 

  

 
12 Utskick två gånger om året. Exempelvis ”så här söker du bygglov” etc 
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4. Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år över en 
femårsperiod.  

De senaste fyra åren har bostadsbeståndet ökat med cirka 100 bostäder varje år. De kommande 
två åren förväntas slutbesked till ett stort antal bostäder såsom Solgårdsterassen, Kvarnhöjden, 
Nyborgsvägen och Getskär. Det tillsammans med kommunens ambition att öka antalet färdiga 
detaljplaner, sett över en femårsperiod, kommer förhoppningsvis innebära att målet uppnås.  

 

Indikator 
 Förändring i bostadsbeståndet. (Egen mätning). 
 Antagna detaljplaner, sett över en femårsperiod. (Egen mätning) 

 

Aktivitet - Sektor Samhällsbyggnad 

Hela sektorn 

− Genomföra aktiviteter kopplade till Lantmäteriets projekt ”Digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen”.  

Exploatering 

− Ta fram ett förslag till klimatanpassningsplan. 

Infrastruktur 

− Ta fram ett förslag till VA-plan. 
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5. Andel barn och unga som tar del av kultur- och fritidsverksamheten 
ska öka. 

Kulturskolan och Idrottsskolan är viktiga verksamheter för barns och ungas kreativitet och 
rörelse. Antalet barn och unga som tar del av verksamheterna ska därför öka. År 2018 var 306 
barn inskrivna i Kulturskolan, vilket är oförändrat antal jämfört med 2017. Från 2019 mäts 
andelen barn som tar del av Idrottsskolans verksamhet. 

  
Indikator 
 Andel barn som tar del av kulturskolans aktiviteter. (Egen mätning). 
 Andel barn som är inskrivna i kulturskolans verksamhet. (Egen mätning) 
 Andel barn som tar del av idrottsskolans verksamhet. (Egen mätning). 

 

Aktivitet - Sektor Utbildning 
Hela sektorn 

− Etablera former för arbetet med handlingsplaner enligt "Program för barn och ungas 
kulturverksamhet".13  

Förskola 

− Vidareutveckla samarbetet kring Skapande förskola14 med Kultur och fritid.   

Grundskola 

− Påbörja ett samarbete mellan grundskola och mötesplatsen Rum 1.  

Gymnasium 

− Utveckla samarbetet mellan Plug-in och mötesplatsen Rum 1  

Kultur och Fritid 

− Utveckla innehållet i mötesplatsen Rum1 för att nå fler inom målgruppen 13 - 25 år.   
− Utöka barnbibliotekets uppsökande verksamhet med syfte att nå fler barn i kommunen.   
− Utöka öppettiderna i Kulturhuset Fregatten.  
− Utveckla innehållet i Idrottsskolan.  
− Kulturskolan ska utveckla samarbetet med skolor som är underrepresenterade i kulturskolans 

verksamhet. 
− Idrottsskolan roll ska utvecklas i underrepresenterade områden. 

 

 

   

 
13 Av kommunfullmäktige antaget program som används som ett verktyg för att arbeta strategiskt och långsiktigt med barn och 
ungdomskultur. Syftet är att säkerställa att barn och unga ska kunna delta i kulturlivet som skapare, publik och deltagare. 
14 Skapande förskola är ett statsbidrag som kan sökas från Kulturrådet med syfte att konst och kultur långsiktigt ska integreras i förskolan. 

187



11 
2019-11-12 

6. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam 
arbetsplats/arbetsgivare.  

Stenungsunds kommun uppmuntrar medarbetare till livslångt lärande, utveckling och att 
pröva nya arbetssätt. 
Den attraktiva och hälsosamma arbetsplatsen/arbetsgivaren mäts genom bland annat minskad 
sjukfrånvaro, ökad andel anställda i kommunen som har heltid och minskad andel anställda som 
har en sysselsättningsgrad under 70%.  
Sjukfrånvaron har minskat från 7% till 6,7%, andelen anställda med heltid har ökat från 69,3% till 
72,9% och andelen anställda med sysselsättningsgrad under 70% har minskat från 6,6% till 6,1%. 
Ambitionen är att fortsätta denna positiva utveckling. 
 

Indikator 
 Minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår. (GRs mätning). 
 Öka andelen anställda i kommunen som har heltid (GRs mätning). 
 Minska andelen anställda som har en sysselsättningsgrad under 70 %. (Egen mätning). 

 

Aktivitet – Alla sektorer 
− Säkerställa att åtgärder för att öka frisknärvaron genomförs 15.  
− Aktivt arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö. 
− Säkerställa att åtgärder för att minska personalomsättningen genomförs. 
− Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 

 

Aktivitet - Sektor Utbildning 
Hela sektorn 

− Samordna och kommunicera sektorns arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.   
− Vidareutveckla skyddskommittéerna i samband det nya samverkansavtalet.  

Grundskola  

− Medvetet sprida och marknadsföra goda exempel mellan skolenheterna både analogt och 
digitalt. 

Kompetens och utveckling 

− Aktivt arbete, på ledningsnivå, för att främja en högre frisknärvaro för medarbetarna.  
− Tydliggöra roller och funktioner inom organisationen.  

Grundsärskola 

− Prioritera förebyggande arbete för en bättre arbetsmiljö beträffande förslitningsskador, 
bemötande och förhållningssätt.  
 

 
15 Säkerställa att åtgärder kopplat till medarbetarenkäten genomförs. Kommunicera goda exempel kring arbetet med hälsoinspiratörer för 
att utveckla arbetet och sprida kunskapen om fungerande koncept och upplägg till alla verksamheter och enheter. Implementera 
”Hälsogreppet” i ordinarie verksamhet. Implementera och utöka arbetet med förebyggande sjukpenning i syfte att förebygga 
långtidssjukskrivningar.  
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Aktivitet - Sektor Socialtjänst 
Hela sektorn 

− Fortsätta arbetet med att implementera Optimerad bemanning16 enligt handlingsplan i 
samarbete med kommunens personalfunktion. 

− Införa individuell kompetensplan utifrån systematisk utbildningsplan för all baspersonal.  
− Vård Omsorg utvecklar hållbart lärande kring digital teknik via projekt MODIG - Mer omsorg 

med digital teknik.  
− Utveckla sektorns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  

 

Aktivitet - Sektor Stödfunktioner 
Hela sektorn 

− Ta fram en strategi för hur kommunens varumärke som arbetsgivare kan stärkas. 
− Genomföra digitala arbetsmiljöronder17 i pilotform. 

 

 

  

 
16 Optimerad bemanning innebär en effektivare användning av personal och att erbjuda utökad tjänstgöringsgrad för de som önskar och 
med arbete som utförs på annan enhet. 
17  En skyddsrond för den digitala arbetsmiljön genomförs som en vanlig skyddsrond, men med fokus på IT.. 
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7. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och 
därför minska sin påverkan på miljön och klimatet. 

Målet anses uppfyllt när energiförbrukningen i kommunens anläggningar minskar och det gör 
även utläckaget av producerat dricksvatten i dricksvattenledningarna, inläckaget av vatten i 
spillvattenledningarna och volymen på bräddningar på ledningsnät, pumpstationer och verk. 
Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden minskar och den insamlade 
mängden förpackningar och returpapper ökar. Trenden har de senaste åren varit positiv inom 
samtliga områden och målsättningen är att den utvecklingen ska fortsätta.   

 

Indikator 
 Total energianvändning i kommunala fastigheter kWh/kvm. (Egen mätning). 
 Total energianvändning uppdelat på energislag (fossila bränslen, fjärrvärme, el, förnybart) 

exklusive kommunens fordon. (Egen mätning). 
 Utläckage av producerat dricksvatten från dricksvattenledningarna. (Egen mätning). 
 Inläckage av vatten i spillvattenledningarna. (Egen mätning). 
 Volym på bräddningar på ledningsnät, pumpstationer och verk i kubik. (Egen mätning). 
 Matsvinnet på kommunens förskolor, skolor och äldreboende. (Egen mätning). 
 Insamlade förpackningar och returpapper, kg/person för kommunen som geografiskt 

område. (Avfall Sverige). 
 
Aktivitet - Sektor Utbildning 

Hela sektorn 

− Ta fram en införandeplan gällande källsorteringskärl för sektorns enheter. 
− Fortsätta att utveckla lokala lösningar inom transportpoolen, som är tillgängliga för 

majoriteten av sektorns medarbetare i syfte att minska antalet körda mil i tjänsten. 

Förskola, grundskola, gymnasium, grundsärskola, gymnasiesärskola  

− Samverka med sektor stödfunktioner/funktion service och serviceråd18 i syfte att minska 
matsvinnet.  

− Medvetandegöra hållbarhetsfrågorna gällande maten hos barn och personal.  

Förskola 

− Fortsätta arbetet med ”Grön flagg”19 och vidareutveckla arbetet med återvinning och 
hållbarhet.  

 

Aktivitet - Sektor Samhällsbyggnad 

Bygg och Miljö 

− Ta fram förslag på en differentierad bygglovstaxa20.  

 
18 Planeringsmöte mellan verksamhet och funktion service. 
19 Grön flagg är ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling 
i undervisningen och i den dagliga verksamheten. 
20 Ex. om man bygger miljövänligt – lägre taxa. 
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Aktivitet - Sektor Stödfunktioner 

Hela sektorn 

− Fortsätt arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter. 
− I enlighet med projektplan fortsätta med införande och permanenta införande av konceptet 

avfallssnåla äldreboendet, på samtliga äldreboenden tillsammans med Vård Omsorg. 
− Införa piloter av den avfallssnåla förskolan och skolan i samverkan med sektor utbildning.  
− Ta fram en livsmedelsstrategi för att på lång sikt minska kommunens påverkan på miljö och 

klimat. 
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8. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande  
Den upplevda tryggheten hos de äldre ska öka. Hemtjänsten ska ha en personalkontinuitet som 
innebär att antalet personal en hemtjänstmottagare möter under en 14-dagarsperiod blir färre. 
Medelvärdet för riket är 15 personer och för Stenungsunds del, 17 personer. Stenungsund har 
legat på denna nivå de senaste åren men i slutet av 2018 kunde en positiv förändring skönjas. 
Väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats ska minska. 
Stenungsund har haft en positiv utveckling, från 84 dagar 2017 till 53 dagar 2018. Den siffran är i 
paritet med medelvärdet för riket. Antalet fallskador (personer som vårdats på sjukhus) bland 
personer 80+ ska minska. 2017 var det 52 personer/1000 invånare i Stenungsund, att jämföra 
med rikets 57 personer/1000 invånare. 

 

Indikator 
 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. (KKiK). 
 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 

boende. (KKiK). 
 Fallskador (vårdats på sjukhus) bland personer 80+. (Öppna jämförelser - Socialstyrelsen 

Patientregistret). 
 

Aktivitet - Sektor Socialtjänst 
Hela sektorn 

− Utreda förutsättningar för införande av nyare version av avvikelsehanteringssystem inom 
SOL, LSS och HSL21.  

Individ och familjeomsorg och Vård Omsorg 

− Bibehålla och permanenta nytt arbetssätt beträffande säkerställande av beslut, behov och 
bedömning av rätt insats/boende för den enskilde, mellan Bo-gruppen och särskilt boende. 

− Bibehålla och permanenta ny rutin för bedömning av fallrisk för den enskilde i ordinärt och 
särskilt boende. 

− Prioritera och erbjuda digitala lösningar som uppfyller den biståndsbedömda insatsen. 
Individ och familjeomsorg 

− Utbilda biståndsenheten i våld i nära relationer för att bättre kunna hjälpa målgruppen. 

Vård Omsorg 

− Bibehålla och permanenta ny metod för riskbedömning utifrån delar av metoden Senior Alert 
när patient/brukare i skrivs in i hemsjukvården. Syftet är att uppmärksamma och minska 
fallrisk. 

− Införa digitalt planeringssystem i hemtjänsten för bättre personalkontinuitet och minskade 
avvikelser. 

 

 

  

 
21 SOL är socialtjänstlagen, LSS är lagen om stöd och service och HSL är hälso- och sjukvårdslagen. 
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9. Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka.  
Målet anses uppnått när antalet invånare, 16 - 84 år, med bra självskattat hälsotillstånd ökar och 
när självskattad bra hälsa för barn och unga 12 - 16 år ökar. Målet är i linje med regeringens och 
Västra Götalandsregionens ambitioner att minska skillnaderna i hälsa och livsvillkor.  
Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser och samverkan tvärsektoriellt.  

 

Indikator 
 Invånare 16 - 84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel % (Folkhälsomyndigheten). 
 Självskattad bra hälsa för barn och unga 12 – 16 år. (Egen mätning). 

 

Aktivitet - Sektor Utbildning 

Förskola  

− Pilottest av arbetssättet BBM, barnets bästa möte22 genomförs på två förskolor i samarbete 
med barn- och elevhälsan. 

Grundskola, gymnasium, grundsärskola, gymnasiesärskola 

− Stärka kopplingen mellan undervisningen och elevhälsan inom ramen för läsa-skriva-räkna 
garantin23 för att bidra till ett salutogent24 arbete med den lokala elevhälsan.    

− Följa upp hälsosamtalen inom skolhälsovården och utifrån analysen arbeta fram åtgärder på 
individ- och gruppnivå.  

− Utveckla den lokala elevhälsans främjande och förebyggande arbete kopplat till det lokala 
utvecklingsarbetet.  
 

Aktivitet - Sektor Socialtjänst 

Individ och familjeomsorg 

− Utreda förutsättningar för att driva socialmedicinsk mottagning. 
− Utreda förutsättningar för att driva Livsstilsmottagning25 Mini-Maria. 

Vård omsorg och Funktionshinder 

− Ta fram uppdaterade genomförandeplaner26 enligt IBIC (individens behov i centrum).  
 

 

 

 
22 Ett förebyggande, hälsofrämjande och salutogent arbetssätt, se punkt 23 nedan. 
23 Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av 
extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov.  
24 Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. Ett förhållningssätt som fokuserar på det 
som är friskt och fungerar. 
25 Det övergripande målet är att motverka substans- och spelbruk bland barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. 
26 Genomförandeplaner är en del av den sociala dokumentationen som är en överenskommelse mellan brukaren och verksamheten om 
vilket stöd som brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. 
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Aktivitet - Sektor Samhällsbyggnad 

Infrastruktur 

− Prioritera deltagande i trygghetsvandringar för att dokumentera brister i den fysiska miljön 
som ett led i arbetet att skapa trygga och säkra miljöer. 

 

Aktivitet - Sektor Stödfunktioner 

Hela sektorn 

− Slutföra utredning om "Rätt mat till rätt person" och genomföra konceptet enligt 
"Göteborgsmodellen"27. 

− Stärka kunskapen om goda matvanor och kunskap om matens påverkan på hälsan hos 
personal, vårdnadshavare och brukare inom sektor utbildning och sektor socialtjänst. (i 
samverkan med sektor socialtjänst och sektor utbildning)  

− Utreda förutsättningarna för att införa digitala trygghetsvandringar28. 

 

  

 
27 Göteborgsmodellen innebär specialkost eller anpassad kost till barn med dokumenterad allergi eller liknande. 
28 Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö för medborgarna. Man identifiera platser som upplevs 
särskilt utsatta och otrygga, men också platser som upplevs som trygga och trivsamma. Trygghetsvandringen är en möjlighet för invånarna 
att påverka sin närmiljö. Digitala trygghetsvandringar är ett komplement till den fysiska trygghetsvandringen, ett sätt att lämna synpunkter 
på närmiljön digitalt. 
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10. Andelen nyanlända som är självförsörjande efter två år ska öka.  
Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och välkomnande kommun med hög social 
hållbarhet som inkluderar alla.  
Integrationen av nyanlända ska vara effektiv, antalet personer som lämnat etableringsuppdraget 
och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) ska därför öka och det ska också andelen 
elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen, av nybörjare två år tidigare. 
 

Indikator 
 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) 

andel % (SCB). 
 Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, 

andel i %. (SCB) 
 

Aktivitet – Alla sektorer  
− Erbjuda praktikplatser inklusive språkpraktik till nyanlända. (Samordnat av sektor utbildning - 

verksamhet kompetens och utveckling.)  
 

Aktivitet - Sektor Socialtjänst 

Individ och familjeomsorg 

− Digitalisera försörjningsstödsprocessen, från ansökan till utbetalning. 

 

Aktivitet - Sektor Samhällsbyggnad 

Exploatering 

− Vid varje markanvisning utreda möjligheten att ställa krav på att en viss andel av lägenheter 
upplåts för sociala hyreskontrakt. 
  

Aktivitet - Sektor Stödfunktioner 

Hela sektorn 

− Via projektet ”Kulturtolkar”29 medverka till att nyanlända familjer ska få kunskap, 
information och skapa nätverk med målet att förkorta etableringstiden. 

 

 
29 Kulturtolkarna är ett projekt som är finansierat med medel från Länsstyrelsen. Projektet riktar sig till nyanlända kvinnor i samarbete med 
bland andra Familjecentralerna i Stenungsund och på Tjörn. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/486
2020-01-23

Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige
Utvecklingsledare

Svar på motion om kommunalt partnerskap - Eva Öhlin (oberoende)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om kommunalt partnerskap. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (oberoende) inkom 2018-10-08 med en motion om att återuppta det kommunala 
partnerskapet mellan Stenungsunds kommun och Walvis Bay i Namibia. 
Motionären konstaterade att det i avtal reglerade samarbetet aldrig blev av men ville att 
kommunstyrelsen skulle utreda om, och i så fall på vilket sätt, kommunen kan återuppta 
samarbetet. Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-08 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Med beaktande av att kommunfullmäktige beslut att upphäva ett pågående vänortssamarbete 
med Norge, Finland och Danmark och med hänsyn till det arbete som sektorerna bedriver för 
en ekonomi i balans föreslås att motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Eva Öhlin (oberoende) inkom 2018-10-08 med en motion om att återuppta det kommunala 
partnerskapet mellan Stenungsunds kommun och Walvis Bay i Namibia. 
Motionären konstaterade att det i avtal reglerade samarbetet aldrig blev av men ville att 
kommunstyrelsen skulle utreda om, och i så fall på vilket sätt, kommunen kan återuppta 
samarbetet. Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-08 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund 
Partnerskapet mellan Stenungsunds kommun och Walvis Bay i Namibia regleras i det avtal 
som tecknades 2009-10-08 och som anger möjligt samarbete kring utbildning, 
ungdomsutveckling, konst, kultur och idrott. Samarbetsprojekten, både resor och arbetstid 
skulle, vid tidpunkt för avtalets tecknande, till 100% kunna finansieras genom projektmedel 
från ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati).

Bakgrunden till avtalet var att Nösnäsgymnasiet sedan ett antal år redan haft ett samarbete 
med en skola i Walvis Bay. Nösnäsgymnasiet och Walvis Bay önskade utvidga det 
samarbetet. 
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I samband med att sektor utbildning under 2019 redovisade betydande underskott beslutade 
kommunstyrelsen 2019-05-27 att genomföra en antal besparingsåtgärder. En av åtgärderna 
var att omstrukturera arbetet med internationalisering. Det innebär bland annat att 
förvaltningen inte, utöver den mängd internationaliseringsprojekt som pågår, har möjlighet att 
hantera fler projekt. Det krävs ett omfattande arbete för att försöka starta upp ett samarbete 
enligt avtalet med Walvis Bay. Det saknas i dagsläget kapacitet i förvaltningen för att på ett 
strukturerat och meningsfullt göra detta. 

Vänorter och internationalisering 
Kommunfullmäktige beslutade 2012 att upphäva befintligt och pågående vänortssamarbete 
med Norge, Finland och Danmark. 2014 antog kommunfullmäktige en av en beredning 
framtagen internationaliseringspolicy och beslutade prioritera arbetet med att ”Stärka/utveckla 
de europeiska/globala inslagen och utbyte i verksamhet för fram allt barn och unga” och 
arbetet med att ”Öka kunskapen om och respekten för det multikulturella samhället”. 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att inte tillskjuta några medel i budget och att övriga, 
utöver ovannämnda, inriktningsmål skulle skjutas på framtiden. 

Med beaktande av att kommunfullmäktige upphävt ett pågående vänortssamarbete med 
Norge, Finland och Danmark och med hänsyn till det arbete som sektorerna bedriver för en 
ekonomi i balans föreslås att motionen avslås. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
Kommunfullmäktige 2018-10-08 § 141
Motion av 2018-10-08
Bilaga av 2009-10-08

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef  
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2018-10-08

§ 141 Dnr: KS 2018/486

Motion om kommunalt partnerskap - Eva Öhlin (Oberoende)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (Oberoende) inkom den 8 oktober med en motion om kommunalt partnerskap 
mellan Stenungsunds kommun och Walvis Bay i Namibia. Motionären menar att kommunen 
har ett aktivt avtal med Walvis Bay angående samarbete gällande ungdomsfrågor, utbildning, 
kultur och idrott och att detta samarbete bekostas av SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

Motionären föreslår att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda om och i så fall på vilket 
sätt kommunen kan återuppta samarbetet. 

Beslutsunderlag
Motion 2018-10-08

Inlägg i debatten
Eva Öhlin (oberoende) gör ett inlägg i debatten.  

Beslutsgång
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen för beredning och 
finner att så sker. 

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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2018 – 10- 08

Motion till Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun

Återuppta det Kommunala Partnerskapet mellan

Stenungsund och Walvis Bay

För 9 år sedan exakt,  skrev Erik Söderberg, som ordförande i Bildningsutskottet i Stenungsunds 
kommun, under ett avtal med staden Walvis Bay i Namibia. Carola Granell deltog även i 
utformningen av detta avtal. Det bestämdes att kommunerna skulle samarbeta i 
ungdomsfrågor, utbildning, kultur och idrott. Samarbete bekostas av SKL. Projekten, både resor 
och arbetstiden, finansieras till 100 procent genom projektmedel från ICLD (Internationellt 
Centrum för Lokal Demokrati). Tyvärr blev det inget av samarbetet, men vi har trots allt ett avtal 
som gäller. Duktig kommun är Vänersborg med ett partnerskap med Omaruro, också i Namibia. 
Samarbete med Walvis Bay är ”enkelt” då vi använder oss av engelska.  Vad ska vi samarbeta 
om, exempelvis ungdomsdemokrati, medborgardialog, sophantering, handikappsanpassning.  

Jag yrkar att KS får i uppdrag att utreda om och i så fall på vilket sätt man kan återuppta detta 
samarbete.  

…………………………………………………………………

Eva Öhlin

Oberoende 
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen
utvecklingsledare

Intern kontroll - slutrapport 2019 - kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ”Slutrapport intern kontroll 2019 – kommunstyrelsen”.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för internkontroll ansvarar kommunstyrelsen för den interna kontrollen 
inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen antog 2018-11-26 en internkontrollplan för 2019. 
Planen innehåller fem riskområden.

1. Risk att utrustning inte återlämnas vid avslut av tjänst och vid byte av utrustning.
2. Risk att kompetensförsörjning inte uppfyller behov och krav.
3. Risk att inköp sker utanför ramavtal.
4. Risk för hot mot personalen.
5. Risk att användare eller egendom skadas i hamnen.

Internkontrollplanen följs upp två gånger per år med delredovisning per augusti och 
slutrapport i december. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att se till att det finns en god 
internkontroll. Kommunstyrelsens system för internkontroll är indelat i följande delar: 
Organisation, Risk- och väsentlighetsbedömning, Internkontrollplan och Rapportering av 
utförda kontroller. Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26 att för 2019 anta en 
internkontrollplan med fem identifierade riskområden.

Sammanfattningsvis har följande åtgärder inom de olika riskområdena genomförts: För en 
fördjupad information om uppföljning per augusti, se bilagd slutrapport. 
 
1. Risk att utrustning inte återlämnas vid avslut av tjänst och vid byte av utrustning 

Omfattande abonnemangsöversyn och kostnadskontroll har genomförts. Inom ramen för 
översynen har ett antal utvecklingsområden uppmärksammats och åtgärder har vidtagits. 
Exempelvis införs årlig översyn av kommunen abonnemang, rutiner för återlämning av 
datorer och telefoner säkerställs och kommunövergripande checklista vid avslut av 
anställning har uppdaterats. Trots ett omfattande arbete finns en fortsatt risk.
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2. Risk att kompetensförsörjning inte uppfyller behov och krav.
Kompetensförsörjningsplanen för perioden 2018 - 2020 redovisar vad Stenungsunds 
kommun behöver göra på kort och lång sikt. 
Uppföljning visar att strategier och insatser på olika vis genomarbetats i verksamheterna 
beroende på behov och förutsättningar. Ett antal kompetensförsörjningsaktiviteter har 
genomförts och implementering är i full gång. 

Stickprov har, enligt kontrollplan, genomförts, på nio av de arbetslag som haft svagast 
resultat i medarbetarenkäten. Fokus har varit handlingsplan utifrån medarbetarenkät och 
säkerställande av planerade insatsers genomförande. I dessa arbetslag har fokus dessutom 
varit sjuktal och personalomsättning. Sänkt sjukfrånvaro och sänkt personalomsättning 
mellan 2018 och 2019 kan konstateras. 

3. Risk att inköp sker utanför ramavtal.
Stenungsunds kommun har under kvartal ett genomfört inköp för 233 mnkr. Av dessa 
inköp är cirka 21 mnkr inköp utanför ramavtal. Av de totalt 1 255 leverantörerna saknar 
kommunen giltigt avtal med 818 leverantörer. 

Under våren har samtliga enhetschefer sett över antalet beställare med målet färre 
beställare med bättre kompetens. Upphandlingsenheten har genomfört 
”beställarutbildning” för kommunens samtliga beställare, ca 250 personer.
Samtliga sektorledningar har informerats om resultatet av Upphandlings kontroll. 
Upphandling har dessutom samlat information som förhoppningsvis mynnar ut i nya 
ramavtal. 

Omfattande kontroll under 2019 tydliggjorde riskområdet. Åtgärder har vidtagits men 
arbete återstår.  

4. Risk för hot mot personalen.
Konstateras att anmälda hot och våldssituationer i Skalman inte ökat den senaste 3-
årsperioden. Däremot redovisar fem enheter större oro än övriga enheter på fråga i 
Medarbetarenkäten om de oroar sig för att bli utsatta för hot eller våld från 
medborgare/brukare/kunder/elever och anhöriga i sitt arbete. Enheterna har inte prioriterat 
arbete med sin oro i handlingsplaner och inte heller har enheterna prioriterat att träffa 
säkerhetssamordnaren för risk- och sårbarhetsanalys som kan resultera i enhetsspecifika 
rutiner.

Under hösten har rutinen för våld och hot, krishanteringsrutinerna och rutinen för första 
hjälpen setts över. Implementering av rutinerna kvarstår till viss del.
Under 2020 kommer ett förslag till riktlinjer för hot och våld i Stenungsunds kommun och 
rutin för bättre åtgärdshantering i Skalman att tas fram. 

5. Risk att användare eller egendom skadas i hamnen
Ett antal nödvändiga säkerhetsåtgärder har genomförts i hamnen. Exempelvis översyn av 
elinstallationer på bryggorna med hjälp av behörig personal, översyn av befintliga 
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räddningsstegar, förbättring av säkerhet på gästhamnsflotte samt framtagande av underlag 
för spontning av kaj och muddring av hamnbassäng. 
Inventering av underhållsplan i förhållande till investeringar har inte kunnat genomföras 
eftersom skriftlig, långsiktig underhållsplan för hamnen saknas. Arbetet med att ta fram en 
underhållsplan är inte påbörjat. 

Samtliga riskområden, förutom riskområde 2, beträffande kompetensförsörjning, finns med 
som riskområde i internkontrollplanen för 2020. 

Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen innebär i sig ingen påverkan på ekonomi och finansiering. Däremot kan 
negativa ekonomiska konsekvenser och risker förebyggas och undvikas. 

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

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Granskningen i sig innebär inga verksamhetsmässiga konsekvenser. Däremot kan 
genomförandet av föreslagna förbättringsområden ge verksamhetsmässiga konsekvenser 
såtillvida att skriftliga rutiner upprättas och att undvikande av riskområden säkerställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-23
Bilaga: Intern kontroll – slutrapport 2019 - kommunstyrelsen

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef  
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Bilaga 1

Agneta Dejenfelt
planeringsledare

Uppföljning intern kontroll tom augusti 2019
Riskområde 1 Kontrollmoment Kontrollmetod Ansvarig Risk & 

sannolikhet

Risk att utrustning 
inte återlämnas 
vid avslut av tjänst 
och vid byte av 
utrustning. 

Att abonnemang 
stängs och att datorer 
och telefoner 
återlämnas vid avslut 
och tjänst och vid 
byte av utrustning. 

1. Gå igenom aktiva 
abonnemang i förhållande 
till anställda. 
2. Ta fram system för 
bevakning.

Sektorchef 
stödfunktion/funktionschef 
digitalisering

4 x 3 = 12 

Resultat 2019

Abonnemangsöversyn:
Mobila bredband
Nyttjandegraden på de mobila bredbanden har kontrollerats och många abonnemang har kunnat sägas upp på grund av 
ingen eller mycket liten aktivitet. Flertalet abonnemang har efter kontroll kunnat nedgraderas till lägre surfmängd och 
därmed också lägre kostnad. Vissa abonnemang har sagts upp trots att man ser användning på dem p.g.a. att man inte har 
kunnat lokalisera var i organisationen de används, (eller om det används i kommunens regi alls) – I dessa fall har chef för 
det aktuella kostnadsstället samt aktuella verksamheter beslutat om uppsägningen. Man har i denna översyn även sett 
över namn på de flesta abonnemang som kvarstår så att det i nästa översyn blir lättare att lokalisera dem. 

Telefonabonnemang
Ansvariga chefer har för översyn fått ett utdrag, från Telias administrativa system, över de abonnemang som är 
registrerade på deras kostnadsställe/kostnadsställen. Resultatet av översynen skickas tillbaka med begäran om 
önskade/nödvändiga ändringar. Detta arbete fortsätter in i 2020.
Alla abonnemang med rörliga kostnader ses över och görs om till mobila anknytningar med fast pris. Arbetet utförs i 
samarbete med digitaliseringsfunktionen.
 
Registervård
Ett omfattande arbete kring registervård i de administrativa systemen för telefoni har utförts i syfte att se över och få 
kostnadskontroll.

Arbetet har lett till mer kontroll samt följande besparingar 

Resultat – Mobila bredband Antal Besparing i år
Uppsagda abonnemang 65 124 020
Nedgraderade från 50 GB till 5 GB 163 156 480
Antal som kvarstår med 50 GB 7
Ytterligare 43 abonnemang kommer att göras om till telematikabonnemang1 och generera ytterligare 
besparing
Sammanlagd besparing 280 500

1 Ett telematikabonnemang gör det möjligt att sända och ta emot data mellan olika tekniska funktioner. Telematik används bland annat till: 
avläsningar på elmätare, fjärrvärmemätare eller vattenmätare, sändning av driftinformation, portöppning, fjärrstyrning eller överföring av 
trygghetslarm, bom, hisslarm, avläsning för pumpstationer.
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Besparingar hittills - Telefonabonnemang: Antal Besparing i år
Uppsagda abonnemang 150 223 008
Sammanlagd besparing 223 008

Förväntade besparingar – Rörliga jobbmobiler Antal Besparing i år
Abonnemang som sagts upp eller bytt abonnemangsform ca 200
Sammanlagd besparing 400 000

Besparingar hittills – Övrig översyn/Registervård Antal Besparing i år
Övriga besparingar2 30 000
Krediteringar under året) 292 000
Sammanlagd besparing 322 000

Inom ramen för översynen har följande utvecklingsområden uppmärksammats:
- Chefer känner inte till rutiner för hantering av de abonnemang/telefoner som finns i verksamheten. 
- Det finns ingen förteckning/administration kring telefoner i kommunen – beställs och ägs av enskilda verksamheter.
- Nya telefoner köps för att konton är låsta av tidigare användare (Iphone).

Åtgärd 
Följande åtgärder är vidtagna med anledning av konstaterade utvecklingsområden:

Abonnemang
Årlig översyn av kommunens abonnemang kommer att införas. Listor på aktuella abonnemang kommer skickas ut till 
respektive chef för översyn i samarbete med digitaliseringsfunktionen. Detta arbete fortsätter 2020.

Återlämning av datorer och telefoner:
Datorer
Soltak tittar på en process för inventariehantering av datorer. En ingående del i denna är en gemensam beställnings- och 
inventarieportal för en automatiserad livcykelhantering av enheter. I början av 2018 inledde Soltak detta arbete men 
tyvärr resulterade det inte i en fungerande lösning. I brist på en fungerande lösning görs detta i dagsläget manuellt av 
digitaliseringsfunktionen i samarbete med respektive verksamhet.

Telefoner/surfplattor
Under 2020 förväntas Soltak erbjuda en tjänst för livcykelhantering av telefoner och surfplattor inklusive fjärrstyrd 
radering. Med den nya tjänsten kommer Stenungsunds kommun att få en bättre kontroll och hantering av mobila enheter 
vid anställningens avslut och ägarbyte.

Kommunövergripande checklista vid avslut av anställning
Den i internkontrollen 2018 uppdaterade listan vid avslut av anställning har utvecklats i den del som handlar om att chef 
samlar in dator/plattor/telefon och tillbehör. Nu framgår vad chef ska göra med insamlat material. 

Telefoner/plattor:
- Om det är en Apple produkt – chef säkerställer att användaren avregistrerar eventuella Apple-ID från enheten innan 

den återlämnas och att enheten återställs till ursprungligt skick.
- Om enheten fungerar och ska återanvändas: chef ansvarar för enheten till dess att den tas i bruk igen.
- Om enheten inte fungerar: Enheten lämnas till Medborgarservice för miljövänlig och säker återvinning.
- Telefon/bredbandsabonnemanget sägs upp och SIM-kortet slängs.
Datorer:
- Chef tillser att dator ominstalleras innan nästa person tar den i bruk. Detta görs genom ett ärende till Soltak där 

datornamn och information om vem som ska använda den anges. Därefter lämnas datorn till Medborgarservice, 
tydligt märkt med Soltaks ärendenummer.

2 Täckningskollen används för oberoende mätningar av mobiltäckningen inom den egna kommunens gränser.  
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Tillbehör
- Chef samlar in och förvarar tillbehör till enheterna om sådana finns. (T.ex. Laddare + laddkabel, skal, headset, 

väska, trådlös mus)
- Finns ett mobilt bredbandsabonnemang ska det sägas upp och SIM-kortet ska slängas.

Riskområdet finns med i 2020 års plan för intern kontroll för fortsatt arbete och säkerställande.
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Sektor stödfunktioner och samtliga sektorer

Riskområde 2 Kontrollmoment Kontrollmetod Ansvarig Risk & 
sannolikhet

Risk att 
kompetensförsörjning 
inte uppfyller behov 
och krav. 

Att 
kompetensförsörjnings
planen följs. 

1. Stickprov på några 
enheter. Vad de har gjort 
och vad planerar dom att 
göra för aktiviteter, 
kopplat till de aktiviteter 
som 
kompetensförsörjnings-
planen beskriver? 

2. Beroende på resultat – 
förnyad implementering 
av kompetensförsörjnings-
planen. 

Sektorchef 
stödfunktion/
samtliga 
sektorchefer 

4 x 4 = 16

Kompetensförsörjningsplan 2018 - 20203

Kompetensförsörjning handlar om att attrahera kompetenta medarbetare, skapa möjligheter för intern karriärutveckling 
på kort och lång sikt, behålla värdefulla medarbetare samt att utveckla medarbetare på ett professionellt sätt. 
Att kommunen som arbetsgivare har medarbetare med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid är avgörande för hur väl 
organisationen fungerar och når uppsatta mål.
I kompetensförsörjningsplanen beskrivs kraven från omvärlden, nuläget i Stenungsunds kommun samt vilka aktiviteter 
kommunen ska arbeta med för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kompetensförsörjningsplanen gäller perioden 2018 - 2020. Syftet med planen är att beskriva och analysera kommande 
kompetensbehov i Stenungsunds kommun samt ge förslag på områden där Stenungsunds kommun bör göra insatser för 
att klara utmaningarna de kommande åren.

Den samlade bilden över kommande års behov och vad Stenungsunds kommun behöver göra på kort och lång sikt inom 
ramen för kompetensförsörjning är inom följande aktiviteter och strategier:

Attrahera 
 Ha ett väl utvecklat chefsutvecklingsprogram
 Ha ett väl utvecklat introduktionsprogram
 Arbeta med kommunens varumärke/marknadsföring
 Utökat samarbete med universitet/högskolor- arbetsmarknadsdagar, mässor etc
 Arbete med yrkesambassadörer gentemot gymnasium och högskolor
 Mångfald/likabehandling
 Erbjuda heltidsanställningar utifrån verksamhetens behov och resurser

Rekrytera 
 Utveckla tillämningen av rekryteringsprocessen där behovsanalysen, kravprofilen är grunden för en lyckad 

rekrytering.
 Utveckla nya metoder kring rekrytering exempelvis, tester, gruppintervjuer, ”speed-dating” etc.
 Skapa former för effektiv och professionell rekrytering såsom att alltid återkoppla till kandidater som sökt arbete 

och alltid avsluta rekryteringen korrekt för att möjliggöra analys av rekryteringsläget
 Utbildning för chefer/handläggare inom rekryteringsområdet
 Ta stöd av upphandlade rekryteringskonsulter när det avser svårrekryterad kompetens eller viktiga strategiska 

funktioner.

1. Personal har i uppdrag att till KF årligen redovisa arbetet med kompetensförsörjningsplanen. I år har Personal 
dessutom i uppdrag att till KS, utifrån IK-plan, redovisa kompetensförsörjningen.
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Utveckla / behålla
 Hitta strukturer för att synliggöra befintlig kompetens
 Arbetsmiljö och hälsa
 Medarbetarskap
 God lönepolitik
 Befattningar med enklare utbildnings- och erfarenhetskrav (”assisterande tjänster”)
 Internutbildning gentemot andra tjänster

Resultat 2019
Uppföljning tillsammans med verksamhetscheferna visar att ovanstående insatser och strategier på olika vis 
genomarbetas i verksamheterna, med tonvikt på olika aktiviteter, beroende på verksamheternas olikartade behov och 
förutsättningar. Exempel på kompetensförsörjningsaktiviteter som planerades för genomförande under 2019 och där 
kommunen beräknas få ekonomiskt stöd från omställningsfonden i genomförandet, är dessa:

 Validering av vårdbiträde till Undersköterska
 Socialrätt för socialsekreterare
 B-körkort för medarbetare inom hemtjänsten
 Handledarutbildning för 15 Undersköterskor och Stödassistenter
 Strategisk kompetensutveckling för Verksamhetsutvecklare
 Behörighet till förskollärarutbildningen
 Utbildning av outbildade barnskötare
 Kompetensutveckling av barnskötare

Första halvåret 2019 har ägnats åt planering och avstämning/samplanering med omställningsfonden.

Andra halvåret har det som tidigare planerats, nu också genomförts enligt lagd tidplan. Aktiviteterna via 
omställningsfonden har börjat genomföras och implementeringen är i full gång. 
Stickprov har genomförts i enlighet med kontrollplanen och har berört 9 av de arbetslag som hade svagast resultat i 
medarbetarenkäten 2018. Fokuset i stickprovsundersökningen har varit att gå igenom dessa arbetslags handlingsplaner 
och undersöka vilka åtgärder som ska genomföras, samt hur långt arbetslagen kommit i sitt genomförande av planerade 
insatser. Dessutom att undersöka hur sjuktal och personalomsättning har utvecklats i dessa arbetslag, mellan 2018 och 
2019. Sammanfattningsvis kan efter stickproven konstateras att:

 De flesta av dessa arbetslag har kommit ganska långt i sitt genomförande av planerade aktiviteter. 
Genomförandegraden är mellan 50% - 75% för de flesta.

 Innehållet i handlingsplanerna centreras framförallt kring dessa områden; hälsofrämjande arbete och ledarskap, 
kompetensutveckling, information/kommunikation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, tydliga mål i 
verksamheten, samarbete, delaktighet, arbetssituationen.

 6 av de 9 arbetslagen visar sänkt sjukfrånvaro mellan 2018 och 2019.
 4 av de 9 arbetslagen visar sänkt personalomsättning mellan 2018 och 2019.

Åtgärd
Riskområdet har inte förts med till 2020 eftersom verksamheten ändå redovisar resultatet av arbetet med 
kompetensförsörjningsplanen till såväl utskott och kommunstyrelse som kommunfullmäktige.
Kompetensförsörjningsfrågan är ständigt aktuell och det är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete som sköts löpande och 
som inte blir färdigt vid någon specifik tidpunkt.
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Sektor stödfunktioner

Riskområde 3 Kontrollmoment Kontrollmetod Ansvarig Risk & 
sannolikhet

Risk att inköp sker 
utanför ramavtal. 

Att inköp sker enligt 
ramavtal eller är ett 
kontrollerat inköp dvs 
inköp med digital 
rekvisition som inköp 
godkänt.  

1. Kontroll av 
okontrollerade inköp via 
leverantörsfakturor 
våren 2019.

2. Om problemet är stort – 
plan för kontinuerliga 
stickprov samt 
implementering och 
utbildning.  

Sektorchef 
stödfunktion/enhet
schef upphandling 

4 x 2 = 8

Resultat 2019
Kontrollmetod
Riskområdet har funnits med även åren 2014 – 2017. Då granskades var åttonde faktura utifrån en fil om cirka tusen 
fakturor. Vilket innebär cirka 100 – 120 granskade fakturor. Felmarginalen var betydande.

Denna gång, 2019 har följande granskats: (kvartal ett 2019)
 1.255 leverantörer (betalningsmottagare)
 13.961 fakturor
 156 rekvisitioner (37 leverantörer)
 198 utanordningar (320 tkr)

Resultatet blev följande:
Stenungsunds kommun har under kvartal ett genomfört inköp för ca 233 mnkr. Av dessa är ca 126 mnkr kontrollerade 
inköp och ca 21 mnkr inköp som är gjorda utanför ramavtal. De övriga 85,8 mnkr är inköp/avgifter som inte är knutna till 
upphandling och avtal ex. nätkostnader för el, interna fakturor, myndighetsbetalning, medlemskap, fastighetshyror, 
elevpengar etc. 
84,8% är kontrollerade inköp och 15,2% är inte kontrollerade inköp.

De ”vilda inköpen” är konterade på 183 olika ansvar, nedan redovisas de 15 ansvar som köper in produkter och tjänster 
för högst värde, utanför avtal.

Kommunen har 818 leverantörer, av totalt 1.255, som kommunen gjort inköp ifrån MEN där kommunen saknar avtal 
(giltiga avtal).
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Upphandling räknar med att köp utanför avtal kostar ca 20% mer än när produkten/tjänsten/entreprenaden är 
konkurrensutsatt.
Kan kommunen få kontroll på alla inköp som sker utanför avtal räknar Ekonomi med en årlig besparing om cirka 4 - 5 
mnkr.

Åtgärd 
Under våren har samtliga enhetschefer sett över antalet beställare i sin enhet. Målet har varit färre beställare med bättre 
kompetens. 
Upphandlingsenheten har genomfört ”beställarutbildning” för kommunens samtliga beställare, ca 250 personer. Fokus 
har varit LOU och Winst (nytt gränssnitt).
Under hösten har Upphandling informerat tre av fyra sektorledningar om resultatet av sin kontroll. Den fjärde 
sektorledningen besöks i januari 2020. Under hösten har Upphandling dessutom samlat in information om 
upphandlingsärenden via rekvisition och direktupphandlingar. Informationen har analyserats och bearbetats och kommer 
förhoppningsvis att mynna ut i nya ramavtal.  
Upphandling har fortlöpande arbetat med att utbilda ansvar som handlar mest utanför avtal och med att utbilda i hur 
inköp ska gå till när avtal saknas (inköp genom rekvisition). 
Den omfattande kontrollen under 2019 tydliggjorde riskområdet. Åtgärder har vidtagits men arbete återstår.  

Följande är förslag på åtgärder 2020:
1. Fortsatt utbildning av de ansvar som handlar mest utanför avtal.
2. Fortsatt utbildning i hur inköp ska gå till när avtal saknas (inköp genom rekvisition).
3. Fortsatt genomgång av nya potentiella avtalsområden för upphandling.
4. Rutiner för löpande och frekventa kontroller avseende köp från avtalsleverantörer.
5. Rutiner för löpande och frekventa kontroller av beställningar och leveranser i befintliga avtal.

Riskområdet finns med i 2020 års internkontrollplan för fortsatt arbete och säkerställande.
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Sektor stödfunktioner

Riskområde 4 Kontrollmoment Kontrollmetod Ansvarig Risk & 
sannolikhet

Risk för hot mot 
personalen.

Att hot mot 
personal inte 
eskalerar.

1.  Följ upp dokumentation om hot 
och våldssituationer i SKALMAN.  

2. Analysera.  
3. Resultatet av analysen kan 

innebära att: plan för hot och 
våldssituationer i chefs- och 
medarbetarhandbok ses över och 
förnyad informations- och 
implementeringsinsats.

Sektorchef 
stödfunktioner/speci
alist-
funktion

4 x 4 = 16

 

Resultat 2019
Under våren analyserades utvecklingen av anmälda hot och våldssituationer i Skalman under 2017, 2018 och 2019. 
Det har inte över tid skett någon förändring i antalet anmälda avvikelser varför fokus istället blev en fråga i 
Medarbetarenkäten: Oroar du dig för att bli utsatt för hot eller våld från medborgare/brukare/kunder/elever/ anhöriga i 
ditt arbete? Vid genomgång av svaren till denna fråga noterades att fem enheter kände sig mer utsatta än andra. 
Enheterna upplevde dessutom en högre utsatthet än man redovisade vid den tidigare Medarbetarenkäten tre år tidigare. 
Enheterna är Funktionshinder, Hemtjänst, framförallt natt, Grundskola - enhet Ucklumskolan samt IFO, försörjningsstöd.
Trots den upplevda utsattheten har enheterna i sina handlingsplaner inte prioriterat att arbeta vidare med den upplevda 
oron. För att ta reda på varför intervjuades berörda chefer av kommunens säkerhetssamordnare. Personal sanktionerade 
att intervjuer fick genomföras och att frågorna var OK. De frågor som ställdes vid intervjutillfällena var: 

1. Varför upplever sig personalen mer otrygg än vid förra medarbetarenkäten?
2. Varför upplever personalen otrygghet?
3. Vad får det för påverkan på verksamheten?
4. Känner verksamheten till rutinen vid hot och våldssituationer i chefs- och medarbetarhandboken?
5. Varför har verksamheten valt att inte ta med trygghetsaspekten i sin handlingsplan utifrån medarbetarenkäten?
6. Har verksamheten egna handlingsplaner/rutiner för att hantera hot och våld?
7. Vad har inträffat/Har det inträffat något särskilt?
8. Vilka åtgärder tycker verksamheten behöver göras för att skapa en tryggare arbetsmiljö.

Sammanfattningsvis konstateras att kunskapen om de rutiner vid hot och våldssituationer som finns i chefs- och 
medarbetarhandboken varierar. Rent generellt säger sig enheterna behöva hjälp med att implementera rutinerna men 
också med att skapa, i vissa fall egna, rutiner för att hantera personalens ev. känsla av otrygghet.

De fem enheterna med kan initialt tänka sig att tillsammans med säkerhetssamordnaren genomföra en risk- och 
sårbarhetsanalys som underlag för framtagande av trygghetsskapande rutiner, men på en direkt fråga avböjer samtliga 
enheter varför verksamhets- och enhetsspecifika rutiner inte tagits fram eller, om rutiner finns, uppdaterats.
En av enheterna har genomfört en av säkerhetssamordnaren ej dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys med 
åtgärdsförslag. Dokumentation finns hos berörd enhetschef.

Åtgärd

 Under hösten har en översyn gjorts av rutinen för våld och hot i chefs- och medarbetarhandboken. Konstateras att 
ingen förändring av rutinen behövs eftersom rutinen till sin karaktär är översiktlig.

 Översyn har också skett av krishanteringsrutinerna i chefs- och medarbetarhandboken eftersom dom i många fall har 
ett samband med rutin för våld och hot.

 Även rutinen för första hjälpen i chefs- och medarbetarhandboken har setts över.
 Implementering av de tre rutinerna ovan kvarstår och sker under våren 2020 genom nyhet på intranätet och genom 

information på samtliga sektorledningar. Respektive personalkonsult tillsammans med säkerhetssamordnare 
informerar.

 Under hösten har Personal initierat arbetet med framtagande av förslag till riktlinjer för hot och våld – Stenungsunds 
kommun. Riktlinjerna beräknas kunna beslutas 2020.
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 Rutin för bättre åtgärdshantering i Skalman för chef och handläggare har sanktionerats och kommer att genomföras. 
Det underlättar och förbättrar åtgärdshanteringen för alla inblandade.
Detta arbete fortsätter under 2020.

Riskområdet finns med i 2020 års internkontrollplan för fortsatt arbete och säkerställande.
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Sektor samhällsbyggnad

Riskområde 5 Kontrollmoment Kontrollmetod Ansvarig Risk & 
sannolikhet

Risk att användare 
eller egendom 
skadas i hamnen. 

Att säkerheten i 
hamnen är hög 
exempelvis gällande 
bommar, bryggor och 
kättingar. Att det finns 
en underhållsplan som 
följs. 

Inventera underhållsplan i 
förhållande till 
investeringar.

Sektorchef 
samhällsbyggnad/verk-
samhetschef Idrott 
anläggning/hamn/park

4 x 3 = 12

Resultat 2019
Nödvändiga säkerhetsåtgärder som genomförts under året är: 

 Översyn av elinstallationerna på bryggorna med hjälp av behörig personal. 
 Översyn av befintliga räddningsstegar i hamnen. 
 Förbättring av säkerhet på gästhamnsflotte. Under vintersäsong kommer flytkropparna på flotten att renoveras. 
 Framtagande av underlag för spontning av kaj och muddring av hamnbassäng. Detta är enligt personalen den 

största och mest prioriterade säkerhetsfrågan. 

Säkerhetsarbete enligt ovan har inneburit att resurser inte funnits för att fullt ut arbeta med övrig underhållsplanering.

Inventering av underhållsplan i förhållande till investeringar har inte kunnat genomföras eftersom skriftlig, långsiktig, 
underhållsplan för hamnen saknas. Arbetet med att ta fram en underhållsplan är inte påbörjat.

Åtgärd 
Under hösten har fokus varit arbete med att förbereda för spontning av kaj. Detta arbete påbörjas våren 2020. 
Arbetet med att ta fram en skriftlig långsiktig underhållsplan för hamnen kommer också att påbörjas 2020.
Verksamheten har sedan internkontrollplan 2018 ett uppdrag att ta fram skriftliga rutiner för såväl administration som 
fakturering kring båtplatser. Verksamheten ska dessutom ta bort manuell kontanthantering i hamnen och vid 
båtupptagningen. Arbete med dessa delar är inte heller klara. Verksamheten upplever att man tvingats prioritera arbetet 
med nödvändiga säkerhetsåtgärder i hamnen. 

Riskområdet finns med i 2020 års internkontrollplan. Det är angeläget att verksamheten snarast börjar jobba med de 
risker som konstaterades i såväl internkontrollplan 2018 som 2019.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/926
2019-11-21

Christer Larsson Till kommunstyrelsen
Personalchef

Revidering av arbetsgivarpolitiskt program

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det arbetsgivarpolitiska programmet.  

Sammanfattning av ärendet
Kommunens arbetsgivarpolitiska program är ett övergripande styrdokument som gäller på 
kommunens samtliga arbetsplatser och uttrycker kommunens arbetsgivarpolitiska vision. 
Syftet med programmet är att ge stöd och vägledning till alla anställda och förtroendevalda i 
Stenungsunds kommun för att möjliggöra ett förverkligande av den arbetsgivarpolitiska 
visionen. Programmet ska ses över och revideras en gång per mandatperiod, vilket har gjorts 
av ekonomi- och personalberedningen under 2019.   

Beskrivning av ärendet
Översynen av det arbetsgivarpolitiska programmet har skett under 2019 av ekonomi- och 
personalberedningen. Förslaget är att huvuddragen i det nuvarande arbetsgivarpolitiska 
programmet ska behållas, men med vissa justeringar. En del justeringar har omfattat formalia, 
som exempelvis förändringar av meningsuppbyggnad och styckesindelning. Vilka 
innehållsmässiga ändringar som har gjorts framgår nedan.

 Kapitlet övergripande vision, andra meningen, har kompletterats med följande text: 
”Medarbetaren är vår viktigaste resurs och deras sätt att möta varje människa är 
avgörande för hur vi som kommun kommer lyckas.”

 Under kapitlet Ledarskap i första meningen, framgår att cheferna leder efter 
kommunens ledord. 

 Under kapitlet Ledarskap, har följande mening tillkommit gällande chefernas roll: ”de 
tar ett aktivt ansvar för sin information, sin arbetssituation den arbetsmiljö och det 
samarbetsklimat som chefen verkar i”.

 Under kapitlet Ledarskap, har följande mening tillkommit: ”Chefer i Stenungsunds 
kommun ska arbeta utifrån bästa möjliga kommunikation med medarbetarna.”    

 Under kapitlet Kompetensförsörjning i första meningen har ordet ”kontinuerligt” lagts 
till. Syftet är att markera att kommunen har en aktuell kompetensförsörjningsplan, 
men att den kontinuerligt utvecklas över tid. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/926
2019-11-21

 Under kapitlet Ledord: Helhet Öppenhet Delaktighet, Insyn har texten vid ledordet 
Delaktighet omformulerats till: ”Vi ska ha möjlighet att påverka och utveckla 
verksamheten och att verka i lojalitet med fattade beslut.”

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-21
Arbetsgivarpolitiskt program

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Christer Larsson
Kommundirektör Personalchef

Beslut skickas till
Christer.larsson@stenungsund.se
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Arbetsgivarpolitiskt program  
 

Kommunens arbetsgivarpolitiska program är ett övergripande styrdokument 

som gäller på kommunens samtliga arbetsplatser. Syftet är att ge dig som 

medarbetare, chef, ledare och politiker i Stenungsunds kommun stöd och 

vägledning i arbetet med att förverkliga vår arbetsgivarpolitiska vision.  

 

Övergripande vision 

Stenungsunds kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetaren är 

vår viktigaste resurs och deras sätt att möta varje människa är avgörande för 

hur vi som kommun kommer lyckas. Egenansvar för det gemensamma och 

ett gott bemötande är en självklarhet för alla. Arbetsglädje, trivsel, stolthet 

och ett hälsofrämjande perspektiv ska prägla Stenungsunds kommuns 

medarbetare och ledare. Alla som arbetar inom kommunen ska vara goda 

ambassadörer och arbeta för att vi ska kunna ge medborgarna en god service 

och bra verksamhet. Bästa möjliga möte ska alltid vara den naturliga 

utgångspunkten. Önskad sysselsättningsgrad ska eftersträvas. 

Sysselsättningsgrader under 70 procent ska särskilt motiveras.  

 

Ledord: Helhet, Öppenhet, Delaktighet och Insyn 

• Helhet – med helhetssyn menar vi att den egna verksamhetens 

betydelse måste ses i ett större sammanhang och att kommun – och 

medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa. 

 

• Öppenhet – Vi har ett öppet och tillåtande klimat som genomsyras av 

ärlighet och tydlighet. 

 

• Delaktighet – Vi ska ha möjlighet att påverka och utveckla 

verksamheten och att verka i lojalitet med fattade beslut. 

 

• Insyn – Vi ska vara transparanta och ge omgivningen möjlighet till 

insyn i kommunens arbetsutförande och resultat. 
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Medarbetarskap 

Organisationen ska utformas så att möjligheter finns för ett gott 

medarbetarskap. Medarbetarens uppdrag ska vara tydligt. Varje medarbetare 

tar ett aktivt ansvar för sin information, sin arbetssituation den arbetsmiljö 

och det samarbetsklimat medarbetaren verkar i.  

 

Ledarskap 

Chefer i Stenungsunds kommun leder efter politiska visioner, mål och 

kommunens ledord. De sätter medborgaren i centrum, är synliga och 

engagerade, samverkar och delegerar. Våra chefer ska vara ledare och 

kännetecknas av självständighet, ärlighet, tydlighet och ansvar för sig själva 

och andra. Chefer i Stenungsunds kommun ska arbeta utifrån bästa möjliga 

kommunikation med medarbetarna. De tar ett aktivt ansvar för sin 

information, sin arbetssituation den arbetsmiljö och det samarbetsklimat som 

chefen verkar i 

    

Kompetensförsörjning 

Stenungsunds kommun ska kontinuerligt utveckla en långsiktig 

kompetensförsörjningsplan i syfte att kunna rekrytera, utveckla och behålla 

medarbetare med rätt kompetens. Samverkan med andra kommuner ska 

vidareutvecklas för att öka möjligheterna till erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling. I egenskap av attraktiv arbetsgivare ska Stenungsunds 

kommun erbjuda en utvecklande arbetssituation och karriärmöjligheter. 

 

Jämställdhet och mångfald 

Stenungsunds kommun tillvaratar, bejakar och eftersträvar jämställdhet och 

mångfald samt medarbetarnas olika kompetenser. Olikheter ses som en 

tillgång som berikar verksamhetsutveckling. Ett aktivt jämställdhets- och 

mångfaldsarbete ökar möjligheterna till en jämställd medborgarservice där 

människors lika värde sätts i centrum. 

 

Lönepolitik 

Kommunens lönepolitik ska vara tydlig, konkurrenskraftig och leda till 

verksamhetsutveckling. Ledare och medarbetare ska uppleva att de har 

möjligheter att påverka sin lön. Lönepolitiken ska omsättas i konkreta  
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lönekriterier. Lönesättande chef ska ha god kunskap om kommunens 

lönepolitik samt ha förmåga att kommunicera den till medarbetaren. Lönen 

ska kommuniceras till medarbetaren så att den förstås och upplevs som 

rättvis. 

 

Hälsa och arbetsmiljö 

I Stenungsunds kommun har alla anställda ett gemensamt ansvar för en god 

arbetsmiljö som präglas av trivsel och trygghet. Hälsofrämjande insatser 

som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv är ett 

prioriterat område i kommunen. Kommunens arbetsplatser ska främja hälsan 

och öka välbefinnandet på individ, grupp och organisationsnivå genom ett 

strategiskt hälsofrämjande arbete. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/900
2019-11-13

Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen
Planeringsledare

Återtagande av delegation - Plan för utbildningar på 
introduktionsprogrammen Nösnäsgymnasiet läsåret 19/20 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återta delegation C.8.1.7 i delegationsordningen som innebär 
att rektor beslutar om plan för utbildning på introduktionsprogram. 
Plan för utbildningar på introduktionsprogrammen Nösnäsgymnasiet beslutas fortsättningsvis 
av kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Rektor på Nösnäsgymnasiet har, i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning, 2019-
10-25 beslutat om Plan för utbildningar på introduktionsprogrammen Nösnäsgymnasiet 
läsåret 19/20.

I 17 kap. 7 § skollagen framgår att introduktionsprogrammen på gymnasiet ska följa en plan 
för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun 
har delegerat beslutet om planen till Rektor på Nösnäsgymnasiet. 

Förvaltningen föreslår att beslut om plan för utbildningar på introduktionsprogrammen på 
Nösnäsgymnasiet fortsättningsvis beslutas av kommunstyrelsen och att kommunstyrelsens 
delegation enligt C.8.1.7 i delegationsordningen återtas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen vill informera kommunstyrelsen om att Rektor på Nösnäsgymnasiet, i enlighet 
med kommunstyrelsens delegationsordning, 20191-10-25 beslutat om Plan för utbildningar på 
introduktionsprogrammen Nösnäsgymnasiet läsåret 19/20.

Vad är introduktionsprogram?
Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte uppnått behörighet till nationella 
program i gymnasieskolan. 
Följande inriktningar erbjuds på Nösnäsgymnasiet:

1. Programinriktat val
2. Yrkesintroduktion 
3. Individuellt alternativ 
4. Språkintroduktion 

222



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/900
2019-11-13

Bakgrunden till rektors beslut:
I Skollagens 17 kap. 7 § står det att introduktionsprogrammen på gymnasiet ska följa en plan 
för utbildningen. Planen ska beslutas av huvudmannen och innehålla utbildningens syfte, 
huvudsakliga innehåll och längd. 

Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun har delegerat beslutet om planen till Rektor på 
Nösnäsgymnasiet. Det framgår av Kommunstyrelsens delegationsordning C.8.1.7.

I Stenungsunds kommuns Riktlinjer för politiskt beslutade styrande, vägledande och operativa 
dokument”, beslutat av kommunfullmäktige 2016-10-17, framgår att en plan i Stenungsunds 
kommun ska fastställas av kommunfullmäktige, med undantag för verksamhetsplaner där 
kommunstyrelsen är beslutande organ. Även planen för utbildningar på 
introduktionsprogrammen på Nösnäsgymnasiet är undantagen eftersom kommunstyrelsen är 
huvudman.

Förvaltningen föreslår nu att beslut om plan för utbildningar på introduktionsprogrammen på 
Nösnäsgymnasiet fortsättningsvis beslutas av kommunstyrelsen och att kommunstyrelsens 
återtar delegationen enligt C.8.1.7 i delegationsordningen. Skulle kommunstyrelsen även 
fortsättningsvis vilja delegera beslutet om planen föreslås att delegat ändras från Rektor till 
sektorchef utbildning.

Barnkonsekvensanalys
Planen skapar en tydlighet kring de olika introduktionsprogrammen som i förlängningen 
stärker kvaliteten i utbildningen för eleverna. 

Juridiska bedömningar
Stenungsunds kommun har genom framtagande av plan för utbildningar på 
introduktionsprogrammen agerat i enlighet med skollagen kap 17 § 7.
Nösnäsgymnasiets rektor för introduktionsprogrammen är i enlighet med 
delegationsordningen C.8.1.7 delegat när det gäller plan för introduktionsprogrammet. 
Förslaget att kommunstyrelsen fortsättningsvis själva ska fatta beslut om plan för 
introduktionsprogrammet innebär en möjlighet att påverka planens innehåll, i den 
utsträckning det är möjligt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-08
Plan för utbildningar på Introduktionsprogrammen Nösnäsgymnasiet läsåret 19/20

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/900
2019-11-13

Pia Alhäll Staffan Hallström
Sektorchef t.f. verksamhetschef 

Beslut skickas till
Staffan.hallstrom@stenungsund.se
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Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 17 kap. 7 § ska huvudmannen fastställa en plan för 
introduktionsprogrammen som utbildningen ska följa.

Introduktionsprogram (IM)
Introduktionsprogrammen på Nösnäsgymnasiet vänder sig till de elever som inte uppnått 
behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Benämningen introduktionsprogram 
signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser till annan gymnasial 
utbildning eller till arbetsmarknaden (Skolverket, 2011). För en överblick över 
introduktionsprogrammen se bilaga 1.

Introduktionsprogrammen har följande inriktningar (SFS 2010:800, kap. 17, 2 §):
- Programinriktat val
- Yrkesintroduktion
- Individuellt alternativ
- Språkintroduktion

Nösnäsgymnasiets introduktionsprogram anpassar utbildningen utifrån elevens förutsättningar 
och behov, avseende studietakt, omfattning och innehåll. På samtliga introduktionsprogram 
genomförs vid behov motviationshöjande insatser såväl individuellt som i grupp. 
Motviationshöjande insatser kan till exempel vara praktik.

Behörighetskrav till nationella program
För behörighet till samtliga nationella program krävs godkända betyg i svenska eller svenska 
som andra språk, matematik och engelska. Utöver det krävs följande:

 För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i fem andra valfria 
ämnen.

 För behörighet till det estetiska programmet krävs godkända betyg i nio andra 
ämnen.

 För behörighet till det ekonomiska programmet, och samhällsvetenskapliga 
programmet krävs godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och 
fem andra ämnen.

 För behörighet till det naturvetenskapliga programmet och tekniska programmet 
krävs godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.

Hemkommunen är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning fram till och med det första 
kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Detta gäller även för utbildning på ett 
introduktionsprogram (Skolverket, 2011).

Behörighetskrav till introduktionsprogrammen
Det finns även behörighetskrav till vissa introduktionsprogram, så som till programinriktat val. 
Det krävs godkända betyg i vissa ämnen för att bli antagen till programinriktat val (Skolverket, 
2011).
Svenska språket, modersmål och studiehandledning
För att nyanlända elever som sökt yrkesintroduktion eller individuellt alternativ ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen finns vissa krav på kunskaper i svenska språket, för att eleven ska 
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kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen av elevens språkkunskaper används 
Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska – ett bedömningsstöd för nyanlända elevers 
språkutveckling. Eleven ska ha nått nivå fyra i samtliga moment. Bedömningen görs av elevens 
lärare i svenska som andraspråk på den skola eleven går.

Eleven har rätt att få modersmålsundervisning samt studiehandledning på sitt modersmål, 
enskilt eller i grupp.

Före utbildningens start
Det är viktigt att eleverna får information om vald introduktionsutbildning innan utbildningens 
start, så att valet är väl underbyggt. Denna information ges av studie- och yrkesvägledare vid 
elevens grundskola (Prop. 2009/10:165, s. 430).

Efter avslutad utbildning på Introduktionsprogrammet
Efter avslutad utbildning på introduktionsprogrammet får eleven ett gymnasieintyg. 
Gymnasieintyget ska visa vilken utbildning en elev har fått. Samtliga betyg som eleven har fått 
ska också framgå av intyget. En elev som genom studier på ett introduktionsprogram har fått 
betyg i ett av grundskolans ämnen ska få ett nytt slutbetyg från grundskolan. Det är rektor i 
gymnasieskolan som utfärdar det nya slutbetyget. Om en elev på ett introduktionsprogram har 
läst ett grundskoleämne utan att få ett godkänt betyg, ska eleven få en skriftlig bedömning av 
sin kunskapsutveckling i det ämnet. Om en elev avbryter sin utbildning på ett 
introduktionsprogram ska eleven få en sammanställning av de delar av utbildningen som eleven 
har fullföljt (Skolverket, 2011).

Individuell studieplan
Enligt Skollagen (SFS 2010:800, kap. 16, 25 §) ska det upprättas en individuell studieplan för 
varje elev. En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja sin utbildning, 
enligt den studieplan som upprättades när eleven påbörjade sina studier och eleven påbörjade 
sina studier före 18 års ålder. Om studieplanen har ändrats i samråd med eleven, vid till exempel 
byte av introduktionsprogram, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade 
studieplanen. I de fall en elev flyttar till en annan kommun har eleven rätt att fullfölja sina 
studier på ett annat introduktionsprogram hos den nya hemkommunen (SFS 2010:800, kap. 17, 
15 §).

Garanterad undervisningstid
Enligt Skollagen (SFS 2010:800, kap. 17, 6 §) ska elever på introduktionsprogrammen ha en 
garanterad undervisningstid på 23 timmar per vecka, vilket motsvarar undervisningen på ett 
nationellt yrkesprogram. Elever som har förutsättningar att tillgodogöra sig mer 
undervisningstid för att kunna uppnå den valda utbildningens syfte kan få det. Utbildningens 
undervisningstid kan minskas om en elev begär det och huvudmannen bedömer att det finns 
särskilda skäl (SFS 2010:800, kap. 17, 6 §).

Plug In
Plug In är ett komplement till/en del av gymnasieskolan. De ungdomar som kommer till oss är 
mellan 15-20 år och är folkbokförda i Stenungsunds kommun. Vi arbetar därför även med 
elever i grundskolans åk 9 samt med de ungdomar som berörs av det kommunala 
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aktivitetsansvaret (KAA). Inom Plug In arbetar vi med de ungdomar som av olika anledningar 
inte fungerar i skolan, till exempel de elever/ungdomar som:

 är i riskzonen för att avbryta sina studier
 av olika anledningar har svårt att vara i skolans lokaler
 behöver bryta mönster
 har stor och/eller oroande frånvaro 
 behöver stöd i att återuppta studier vid lång frånvaro.

Vi bygger vårt arbete på samverkan och arbetar därför utifrån ett samtycke från elev/ungdom 
och dess vårdnadshavare om eleven/ungdomen inte är myndig. Samtycket innebär att vi kan 
arbeta tillsammans med de aktörer som är aktuella för ungdomen såsom exempelvis 
arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten, fritid eller BUP.

Plug In har en egen lokal fristående från skolan där ungdomarna dit elever/ ungdomar kan få 
komma. Lokalen kan användas t.ex. som studieplats, en plats att möta andra ungdomar på det 
ges även möjlighet till fika och samtalsstöd av olika slag. I Plug In-teamet finns specialpedagog, 
handledare, praktiksamordnare, studie- och yrkesvägledare, fritidsledare med flera. En elev kan 
få en plats på Plug In via skolans EHT eller det kommunala aktivitetsansvaret.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Kommunerna har ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan 
eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § 
Skollagen (SFS 2010:800). Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som inte genomför eller har 
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning. Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas 
den kommun där eleven är folkbokförd.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är 
som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. 
Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en 
utbildning.

Huvudansvaret för aktivitetsansvaret i Stenungsunds kommun ligger under sektor utbildning 
och det administrativa arbetet utförs på Nösnäsgymnasiet medan Arbetsmarknadsenheten oftast 
håller i aktiviteterna. Exempel på aktiviteter som kan erbjudas: kartläggning, guidning i att söka 
arbete, praktik, studievägledning/coachning samt stöd i att söka vidare studier.

TUMS, Tjörns Unga Möter Sysselsättning, är den verksamhet på Tjörns kommun som arbetar 
med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar. TUMS är ett samarbete mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen (www.tjorn.se).
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Programinriktat val (IMV)

För vem?
Kommunen är skyldig att erbjuda programinriktat val för ungdomar som saknar behörighet till 
nationella program (SFS 2010:800, kap. 17, 16 §). Programinriktat val riktar sig till ungdomar 
som har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk och

- matematik och engelska samt tre andra ämnen eller
- matematik eller engelska och fyra andra ämnen (SFS 2010:800, kap. 17, 10 §).

Syfte
Syftet med utbildningen är att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst 
yrkesprogram eller högskoleförberedande program och att eleven så snart som möjligt ska 
kunna antas till det nationella programmet (SFS 2010:800, kap. 17, 3 §).

Organisation
Programinriktat val utformas för varje enskild elev (SFS 2010:800, kap. 17, 4 §) och är inte 
sökbart. Den individuella studieplanen anger hur studierna ska bedrivas. På Nösnäsgymnasiet 
planeras studierna individuellt. Studierna bedrivs på nationellt program, eventuellt i 
kombination med studier på introduktionsprogrammet. Studierna planeras på höstterminen, då 
slutantagningen inom Göteborgsregionen är klar.

Innehåll
Programinriktat val ska innehålla de grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i 
och som krävs för behörighet till ett nationellt program samt kurser som ingår i det nationella 
program som utbildningen är riktad mot. Är utbildningen riktad mot ett yrkesprogram ska 
utbildningen innehålla arbetsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsförlagt lärande kan dock 
utformas i annan omfattning än på aktuellt yrkesprogram (SFS 2010:2039, kap. 6, 4 §). De 
grundskoleämnen eleven läser kan läsas individuellt eller i grupp.

Beräknad studietid
Beräknad studietid kan variera då det ska vara möjligt för eleven att göra ämneskompletteringar 
för att bli antagen till nationellt program efter en kort tid. Studietiden får dock högst pågå i ett 
år.

Uppföljning
Elevens individuella studieplan följs upp kontinuerligt tillsammans med mentor. Vid behov 
revideras studieplanen. Eleven ska ges det stöd som behövs för att nå målen. Om eleven trots 
insatser inte bedöms nå målen inom ett år ska eleven ges vägledning för ett eventuellt byte av 
introduktionsprogram.

Plats för utbildningen
Utbildningen förläggs till Nösnäsgymnasiet och eventuella APL-platser.
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Yrkesintroduktion (IMY)

För vem?
Kommunen är skyldig att erbjuda yrkesintroduktion för ungdomar som saknar behörighet till 
ett yrkesprogram (SFS 2010:800, kap. 17, 16 §). På Nösnäsgymnasiet organiseras 
yrkesintroduktion efter den enskilde elevens behov (SFS 2010:800, kap. 17, 4 §) och 
utbildningen är utformade enligt de nationella yrkespaket som Skolverket har tagit fram 
tillsammans med branschkunniga.

På Nösnäsgymnasiet finns yrkesintroduktion mot Fordon (FT) Bygg- och anläggning (BA) 
samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL). Yrkesintroduktionen FT, BA och RL på 
Nösnäsgymnasiet riktar sig till de elever som förväntas läsa hela sin gymnasieutbildning på 
yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktion mot övriga yrkesutbildningar planeras individuellt och riktar sig till de elever 
som förväntas läsa hela sin gymnasieutbildning på yrkesintroduktion.

Om det finns synnerliga skäl får ungdomar som uppfyller behörighetskraven på yrkesprogram 
tas emot på yrkesintroduktion. Elever från grundsärskolan kan erbjudas yrkesintroduktion (SFS 
2010:800, kap. 17, 16 §).

Syfte
Syftet med yrkesintroduktion är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som leder till 
etablering på arbetsmarknaden (SFS 2010:800, kap. 17, 3 §). Den enskilda elevens syfte med 
yrkesintroduktionsutbildningen ska klart framgå i den individuella studieplanen (SFS 
2010:800, kap. 16, 25 §).

Organisation
Yrkesintroduktion på Nösnäsgymnasiet utformas individuellt eller i grupp efter den enskilde 
elevens behov (SFS 2010:800, kap. 17, 4 §). Studierna på yrkesintroduktion FT, BA och RL 
följer fastställd timplan.

Innehåll
I huvudsak ska yrkesintroduktion innehålla yrkesinriktad utbildning. På Nösnäsgymnasiet 
följer utbildningen på yrkesintroduktion till stora delar utbildningsplanerna för de nationella 
yrkespaket som Skolverket har tagit fram i samråd med branschkunniga. Yrkespaketen 
innehåller även Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och utifrån elevens val även 
Engelska. Dessa ämnen läses på grundskole- eller gymnasienivå. Utbildningen innehåller 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Även andra insatser som är gynnsamma för elevens 
kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen (SFS 2010:2039, kap. 6, 5 §).

Beräknad studietid
Beräknad studietid för yrkesintroduktion är två år. I vissa fall kan studietiden förlängas med 
ytterligare ett år.
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Uppföljning
Elevens individuella studieplan följs upp kontinuerligt tillsammans med mentor. Vid behov 
revideras studieplanen. Eleven ska ges det stöd som behövs för att nå målen.

Plats för utbildningen
Utbildningen förläggs till Nösnäsgymnasiet och APL.
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Individuellt alternativ (IMA)

För vem?
Kommunen är skyldig att erbjuda individuellt alternativ för ungdomar som saknar behörighet 
till ett yrkesprogram (SFS 2010:800, kap. 17, 16 §). Individuellt alternativ på Nösnäsgymnasiet 
riktar sig till de elever som förväntas läsa hela sin gymnasieutbildning på individuellt alternativ 
eller bli behörig till nationellt yrkesprogram.

Om det finns synnerliga skäl får ungdomar som uppfyller behörighetskraven på yrkesprogram 
tas emot på individuellt alternativ (SFS 2010:800, kap. 17, 11 §). Elever från grundsärskolan 
kan erbjudas individuellt alternativ (SFS 2010:800, kap. 17, 16 §).

Syfte
Syftet med individuellt alternativ är att eleven ska gå vidare till yrkesintroduktion, nationellt 
program eller till annan utbildning (SFS 2010:800, kap. 17, 3 §). I första hand vänder sig 
utbildningen till elever med olika behov av stödinsatser.

Den enskilda elevens syfte med utbildningen ska klart framgå i den individuella studieplanen 
(SFS 2010:800, kap. 16, 25 §).

Före utbildningens start
För att skapa förutsättningar för individuell planering av gymnasieutbildningen är en tidig 
överlämning från grundskolan av stor vikt. I maj/juni sker ett första samtal med elev, 
vårdnadshavare, lärare och annan berörd personal. Vid detta möte fastställs syftet med 
studierna. Syftet ligger till grund för elevens individuella studieplan.

Organisation
Individuellt alternativ på Nösnäsgymnasiet utformas efter den enskilde elevens förutsättningar 
och behov (Prop. 2009/10:165, s. 445). Den individuella studieplanen anger hur studierna ska 
bedrivas.

Innehåll
Individuellt alternativ ska utformas efter elevens behov och förutsättningar. Individuellt 
alternativ kan innehålla grundskoleämnen som eleven saknar behörighet i. Den kan också 
innehåll hela eller delar av kurser i karaktärsämnen samt gymnasiegemensamma ämnen. Om 
eleven har förutsättningar för att läsa hela eller delar av kurser i gymnasieämnen ska 
utbildningen också innehålla sådana. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens 
kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen (SFS 2010:2039, kap. 6, 6 §).
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Beräknad studietid
Beräknad studietid för individuellt alternativ är 1-3 år beroende på syftet med studierna.

Uppföljning
Elevens individuella studieplan följs upp kontinuerligt tillsammans med mentor. Vid behov 
revideras studieplanen. Eleven ska ges det stöd som behövs för att nå målen.

Plats för utbildningen
Utbildningen förläggs till Nösnäsgymnasiet och eventuella praktikplatser.
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Språkintroduktion (IMS)

För vem?
Kommunen är skyldig att erbjuda språkintroduktion för nyanlända ungdomar som saknar 
behörighet till ett yrkesprogram (SFS 2010:800, kap. 17, 16 §). Ett viktigt inslag på 
språkintroduktion är utbildning i det svenska språket. Om det finns särskilda skäl får även andra 
ungdomar tas emot på språkintroduktion (SFS 2010:800, kap. 17, 11 §).

Hemkommunen får erbjuda språkintroduktion enligt 12 § till elever som tillhör 
gymnasiesärskolans målgrupp (SFS 2010:800, kap. 11 § & 16 §).

Syfte
Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar tillräckliga kunskaper i det svenska 
språket för att kunna läsa vidare på annat introduktionsprogram eller annan utbildning (SFS 
2010:800, kap. 17, 3 §). Syftet är också att eleven ska få möjlighet att bli behörig till ett 
nationellt program. 

Före utbildningens start
I Stenungsund tas nyanlända elever emot på mottagningsenheten Välkomsten. Här genomförs 
Skolverkets kartläggning för nyanlända steg 1 och 2. Om eleven har flyttat från en annan 
kommun till Stenungsund börjar eleven på Välkomsten för att sedan skrivas in på 
Nösnäsgymnasiet. Välkomsten ansvarar för att inhämta dokumentation från elevens tidigare 
skola/skolor samt genomför Skolverkets kartläggning om det finns behov. Välkomsten lämnar 
därefter över till Nösnäsgymnasiet enligt gällande rutin. Nyanlända elever från grundskolan 
lämnas över enligt gällande rutin för överlämningar.

Organisation
Språkintroduktion på Nösnäsgymnasiet utformas i grupp efter den enskilda elevens behov (SFS 
2010:800, kap. 17, 4 §).

Innehåll
Språkintroduktion innehåller undervisning i svenska som andraspråk. Utifrån elevens syfte med 
utbildningen läser eleven de grundskoleämnen som krävs behörighet till ett yrkesprogram (8 
betyg) eller högskoleförberedande program (12 betyg). Utbildningen kan även innehålla 
gymnasiekurserna Modersmål 1, Matematik 1a, 1b, 1c, Idrott och hälsa 1 och Engelska 5.

Språkintroduktion kan kombineras med utbildning inom kommunal vuxenutbildning. Insatser 
för inkludering eller andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå 
i utbildningen (SFS 2010:2039, kap. 6, 8 §).
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Beräknad studietid
Beräknad studietid för språkintroduktion är 1-3 år beroende på elevens skolbakgrund, mål och 
språkutveckling. Språkintroduktion ska ge förutsättningar för en så snabb progression som 
möjligt.

Uppföljning
Elevens individuella studieplan följs upp kontinuerligt tillsammans med mentor. Vid behov 
revideras studieplanen. Eleven ska ges det stöd som behövs för att nå målen.

Plats för utbildningen
Utbildningen förläggs till Nösnäsgymnasiet och eventuella praktikplatser.
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Bilaga 1
Studievägar Programinriktat val Yrkes-

introduktion
Individuellt
alternativ

Språk- 
introduktion

Vilka elever? Obehöriga till nationellt 
program, med krav på visst 
antal godkända betyg och i 
vissa ämnen

Obehöriga till 
nationellt program

Obehöriga till 
nationellt 
program

Obehöriga till 
nationellt 
program, 
nyanlända

Kommunens 
skyldighet

Ska erbjuda Ska erbjuda Ska erbjuda Ska erbjuda

Huvudsakligt 
innehåll

Grundskoleämnen som 
krävs för behörighet till 
nationellt program och 
kurser från valt nationellt 
program, ev. APL

Kurser från 
yrkesprogram, 
annan 
yrkesutbildning, 
APL/praktik

Grundskole-
ämnen, 
gymnasie-
ämnen, andra 
insatser

Svenska/ svenska 
som andraspråk, 
övriga 
grundskole-
ämnen, 
gymnasie-kurser

Syftar till Studier på yrkesprogram 
eller 
högskoleförberedande 
program

Etablering på 
arbets-marknaden 
eller studier på 
yrkesprogram

Fortsatt 
utbildning, 
yrkes-
introduktion, 
etablering på 
arbets-
marknaden

Studier på 
nationellt 
program, på 
annat 
introduktions-
program, annan 
utbildning

Utformning För enskild individ i grupp 
på nationellt program och 
ev. på IM, innehåll fastlagt i 
förväg

För enskild elev 
eller för grupp

För enskild elev, 
flera elever kan 
ha samma 
innehåll

För enskild elev, 
flera elever kan 
ha samma 
innehåll
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/571
2020-01-09

Anders Eggertsen Till kommunstyrelsen
Utvecklingsledare

Reviderad uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska 
samrådsgrupp

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska 
samrådsgrupp.

Sammanfattning av ärendet
SIMBA (Samverkan I Mellersta Bohuslän och Ale) bildades i mitten av 1990-talet och är en 
vårdsamverkanorganisation för den nära vården i mellersta Bohuslän. På politisk nivå sker 
samverkan genom en politisk samrådsgrupp. Uppdraget för samrådsgruppen regleras av en 
uppdragsbeskrivning. Ett förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska 
samrådsgrupp togs fram och antogs av kommunstyrelsen 2019-08-19. Samrådsgruppen har 
därefter fattat beslut om ytterligare revideringar utifrån önskemål som kommit in från 
kommunerna. Den reviderade uppdragsbeskrivningen med beslutade korrigeringar har nu 
skickats ut för beslut i respektive medlemskommun.

Beskrivning av ärendet
SIMBA (Samverkan I Mellersta Bohuslän och Ale) bildades i mitten av 1990-talet och är en 
vårdsamverkanorganisation för den nära vården i mellersta Bohuslän. Närvårdssamverkan 
sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på verksamhetsnivå och är till för invånare 
som har behov av samordnade och samtidiga vårdåtgärder och insatser från både kommun och 
region. Vården och insatserna ska av den enskilde upplevas som sömlös.

Under år 2019 har den politiska samrådsgruppen utökats med representation från 
utbildningsnämnden i Ale kommun. Detta medför att i reviderad uppdragsbeskrivning finns 
inte utbildningsnämnden med som part. Önskemål har inkommit om att även 
utbildningsnämnden finns omnämnd som part i uppdragsbeskrivningen. Därtill omnämns 
Välfärdsutskottet i Stenungsunds kommun med dess tidigare benämning och önskemål om 
korrigering har inkommit. Som ett tredje beaktande ändrades benämningen på 
regiongemensam hälso- och sjukvård till Regionhälsan i oktober 2019. Samrådsgruppen har 
hörsammat önskemålen och fattat beslut om revidering av uppdragsbeskrivningen enligt 
önskemål och nuvarande benämningar.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/571
2020-01-09

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

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-09
SIMBA skrivelse 2019-12-16
Uppdragsbeskrivning för den politiska samrådsgruppen 2019-12-04

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson
Sektorchef 

Beslut skickas till
Carina.vesterelve@vgregion.se
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Carina Westerelve Datum 2019-12-16 
Processledare   
Mobil: 070 – 020 76 04  
carina.vesterelve@vgregion.se 

 

  

 

 

     

Till: 
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Styrelsen för Närhälsan  

Styrelsen för Regionhälsan 

Styrelsen för Habilitering och hälsa 

Tandvårdsstyrelsen 
Styrelsen för sjukhusen i Väster 

Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden, Ales kommun 

Utbildningsnämnden, Ale kommun 

Utskottet för trygghet och stöd, 
Kungälvs kommun 

Utskottet för bildning och lärande, 
Kungälvs kommun 

Välfärdsutskottet, Stenungsunds 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns 
kommun 

Socialnämnden, Tjörns kommun 

 

 

 

 
      

 

Uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska samrådsgrupp 
 
 
Ärende 
Ett förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska samrådsgrupp togs fram 
hösten 2018. 
Uppdragsbeskrivningen som upprättades år 2013 hade inte reviderats tidigare vilket 
medförde att det fanns inaktuella uppgifter i den. 
Uppdragsbeskrivningen syftar till att förtydliga vad som förväntas av representanterna och 
ökar därmed förutsättningarna för ett gott samarbete som kan utvecklas i positiv riktning.  
 

SIMBAs politiska samrådsgrupp bearbetade förslaget och gjorde vissa korrigeringar. 
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Förslaget antogs av SIMBAs politiska samrådsgrupp den 9 november 2018 och översändes till 

berörda nämnder och styrelser i kommunerna och regionen för fastställande i respektive 

organisation.  

Under innevarande år har den politiska samrådsgruppen utökats med representation från 

utbildningsnämnden i Ale kommun. Detta medför att i reviderad uppdragsbeskrivning finns 

inte utbildningsnämnden med som part. Önskemål har inkommit om att även 

utbildningsnämnden finns omnämnd som part i uppdragsbeskrivningen. Därtill omnämns 

Välfärdsutskottet i Stenungsunds kommun med dess tidigare benämning och önskemål om 

korrigering har inkommit. Som ett tredje beaktande ändrades benämningen på 

Regiongemensam hälso- och sjukvård till Regionhälsan i oktober 2019. 

Samrådsgruppen har hörsammat önskemålen och fattat beslut om korrigering av 

uppdragsbeskrivningen enligt önskemål och nuvarande benämningar. 

 

 

Beslutsunderlag 
Uppdragsbeskrivning för Politisk samrådsgrupp, antagen 2019-12-04 (bilaga1). 
 

 

Förslag till beslut: 
SIMBAs politiska samrådsgrupp föreslår SIMBAs ingående nämnder, styrelser och utskott att 
anta uppdragsbeskrivningen med ovanstående beslutade korrigeringar. 

 
 
Monika Beiring   Mats Dahl 
Ordförande    Ordförande 
Politisk samrådsgrupp   Samordningsgruppen 
 
 

Beslut skickas till: 
SIMBAs processledare Carina Westerelve 
carina.vesterelve@vgregion.se 
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Dokumenttyp  Uppdrag  

Uppdragsbeskrivning Politisk samrådsgrupp  

Upprättat av Utfärdsdatum Sida 1 av 3 

Carina Westerelve 2013-05-30  
Godkänt av   Tidpunkt för godkännande  

SIMBAs politiska samrådsgrupp                      2013-05-30 
                                          2018-11-09 (revision) 
                                          2019-12-04 (revision) 

 

 
 

 

 

Uppdragsbeskrivning för den politiska samrådsgruppen 

 
 

Inledning 
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansorganisation för den nära 
vården i mellersta Bohuslän.  
 
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på verksamhetsnivå. 
Samverkan på ledningsnivå skapar legitimitet och struktur.  Därmed ges förutsättningar för 
en långsiktig planering, styrning och ledning. 
 
Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga 
vårdåtgärder och insatser från både kommun och region.  Vården och insatserna ska av den 
enskilde upplevas som sömlös. 
 
Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett 
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera 
framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. 
Närvårdssamverkan ska också främja en jämlik vård. 
 
Grupper som särskilt ska uppmärksammas: 

• Barn och unga vuxna med utsatt situation 

• De mest sjuka äldre 

• Personer med psykisk ohälsa 

• Personer med funktionsnedsättning 

• Personer med behov av vård i livets slutskede 
 

Närvårdsamverkan SIMBA utgår från politiskt antagen genomförandeplan för den nära 
vården. 
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Dokumenttyp  Uppdrag  

Uppdragsbeskrivning Politisk samrådsgrupp  

Upprättat av Utfärdsdatum Sida 2 av 3 

Carina Westerelve 2013-05-30  
Godkänt av   Tidpunkt för godkännande  

SIMBAs politiska samrådsgrupp                      2013-05-30 
                                          2018-11-09 (revision) 
                                          2019-12-04 (revision) 

 

 
 

 

 

Syfte 
Syftet med den politiska samrådsgruppen är att ansvara för att närvårdsamverkan har ett 
individ- och medborgarfokus och att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
integreras i samverkansfrågorna. 

 
Uppdrag 

• Föra en regelbunden politisk dialog kring gemensamma närvårdsfrågor på delregional 
nivå utifrån ett utförar- och beställarperspektiv 

• Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och 
patienternas behov av en väl fungerande samverkan 

• Föreslå respektive nämnd/styrelse att fatta beslut i frågor där det finns behov av 
samsyn för fortsatt utveckling av närvårdssamverkan 

• Prioritera och ta fram mål och målområde för de angivna grupper som särskilt ska 
uppmärksammas inom ramen för Närvårdssamverkan SIMBA 

• Följa upp resultaten av närvårdssamverkan samt återrapportera till respektive nämnd 
och styrelse. 

 

Samrådsgruppen tar inriktningsbeslut.  

Bindande beslut fattas i respektive nämnder och styrelser genom fastställande av 
samrådsgruppens inriktningsbeslut.  
 

Den politiska samrådsgruppen sammanträder två gånger per år samt däremellan vid behov. 

 

 

Representation 
SIMBAs politiska samrådsgrupp består av ordförande och/eller en eller två valda 
representanter i  

• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

• Styrelsen för Närhälsan  

• Styrelsen för Regionhälsan 

• Styrelsen för habilitering och hälsa 

• Tandvårdsstyrelsen 
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Dokumenttyp  Uppdrag  

Uppdragsbeskrivning Politisk samrådsgrupp  

Upprättat av Utfärdsdatum Sida 3 av 3 

Carina Westerelve 2013-05-30  
Godkänt av   Tidpunkt för godkännande  

SIMBAs politiska samrådsgrupp                      2013-05-30 
                                          2018-11-09 (revision) 
                                          2019-12-04 (revision) 

 

 
 

• Styrelsen för sjukhusen i Väster 

• Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, Ales kommun 

• Utbildningsnämnden, Ale kommun 

• Utskottet för trygghet och stöd, Kungälvs kommun 

• Utskottet för bildning och lärande, Kungälvs kommun 

• Välfärdsutskottet, Stenungsunds kommun 

• Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns kommun 

• Socialnämnden, Tjörns kommun 

• SIMBAs processledare (adjungerad) 

 

 
Med hänsyn till komplexiteten i samverkansfrågor och utveckling av samverkan äger 
representanterna inte rätt att utse ersättare vid förhinder.  Det ingår i var och ens uppdrag 
som representant att i förväg lämna synpunkter vid förhinder och i efterhand inhämta 
information från sammanträdena. Vidare ingår det i uppdraget att säkerställa 
informationskedjan till och från samrådsgruppen inom den egna nämnden/styrelsen. 

 

Ordförandeskapet 

Ordförandeskapet i samordningsgruppen och ordförandeskapet i den politiska 
samrådsgruppen omfattas av samma nämnd/styrelse. Ordförandeskapet är roterande 
mellan de olika huvudmännen och löper över en period om två år.  

Den politiska samrådsgruppen har även en vice ordförande. Posten som vice ordförande 
innehas av den av huvudmännen som inte har ordförandeskapet. Det vill säga att när 
regionen har ordförandeskapet är det någon av kommunerna som besätter vice 
ordförandeposten och vice versa.  
Ordförandeskapet inom regionen roterar mellan Styrelsen för sjukhusen i Väster, Styrelsen 
för Närhälsan och Styrelsen för Regionhälsan. 
 

Inom SIMBA finns beslut om att ordförandeskapet ska innehas av någon av de utförande 
verksamheterna.  

244



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/54
2020-01-20

Anders Eggertsen Till Kommunstyrelsen
Utvecklingsledare

Avveckling av Ungbo Stöd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor socialtjänst i uppdrag att avveckla boendeformen 
Ungbo Stöd.

Sammanfattning av ärendet
I Ungbo Stöd ingår i dagsläget sju personer, samtliga i ålder 18-20. Verksamheten har ett 
dygnet runt ansvar för de placerade personerna. Boendet riktar sig till ungdomar som av olika 
skäl inte kan bo med sina familjer och behöver stöd i sitt boende av andra vuxna.

Underlaget för verksamheten minskar och nyttjande av insatsen är låg. Sektorn anser att det 
finns andra sätt att tillhandahålla stöd till målgruppen. Alternativ vårdform ska istället ges 
genom att personer erhåller andrahandskontrakt och öppenvårdsinsatser i form av 
familjebehandling enligt 4 kap. 1 § SoL.

Beskrivning av ärendet
Vårdinsatser ska enligt gällande föreskrift tillhandhållas av särskilt avdelad personal och 
personerna ska kunna vända sig till personal dygnet runt alla dagar i veckan. Ungbo Stöd har 
personal i tjänst från kl 08-22 måndag till och med fredag samt klockan 11-19 söndagar. 
Övrig tid kan de placerade vända sig till en enhet inom Funktionshinder, för stöd. Denna 
ställföreträdande verksamhet kan se till att personer i boendet kan erhålla stöd i sitt hem. 
Underlaget för verksamheten minskar och nyttjande av insatsen är låg. Sektorn anser att det 
finns andra sätt att tillhandahålla stöd till målgruppen. Alternativ vårdform ska istället ges 
genom att personer erhåller andrahandskontrakt och öppenvårdsinsatser i form av 
familjebehandling enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Kraven för att driva stödboende regleras i Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2016:56 
(Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende.) Där det står följande:

7 kap. 1 § Den som bedriver verksamhet i form av stödboende ska se till att det finns särskilt 
avdelad personal som har till sin huvudsakliga uppgift att stödja de barn eller unga som är 
placerade där. Allmänna råd Den särskilt avdelade personalen bör vara organiserad på ett sätt 
som bidrar till kontinuitet och möjliggör förtroendefulla relationer med barnen eller de unga i 
stödboendet.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/54
2020-01-20

2 § Vid de tider på dygnet då individuellt anpassat stöd normalt inte ges kan dock annan 
personal än den särskilt avdelade vara tillgänglig för att tillfälligt ge sådant stöd.

3 § Personal ska vara tillgänglig dygnet runt och ska vid behov kunna infinna sig i de egna 
boendena utan oskäligt dröjsmål med hänsyn tagen till barnets eller den unges trygghet och 
säkerhet.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer risken som låg, att avvecklingen skulle innebära en ekonomisk risk. 
Personer som ska vara placerade ska enligt gällande föreskrift kunna sköta sitt boende 
självständigt i hög utsträckning, ha en daglig sysselsättning samt inte ha någon omfattande 
social problematik såsom missbruk. Därför är det inte troligt att kostnaderna för köpt vård 
skulle öka.

Ska bestämmelserna i första, andra, tredje paragraferna i sjunde kapitlet efterlevas krävs att 
verksamheten har en bemanning dygnet runt. I dagsläget uppfylls inte dessa kriterier då 
verksamhetens ordinarie personal inte är i tjänst under stor del av ett dygn. Övrig tid finns det 
en verksamhet som motsvarar kraven i tredje stycket andra paragrafen sjunde kapitlet. 
Verksamhetens problem är att kunna följa bestämmelserna i tredje paragrafen, sjunde kapitlet: 
För att kunna uppfylla kraven på att ”utan oskäligt dröjsmål med hänsyn tagen till barnets 
eller den unges trygghet och säkerhet”(7 kap. 3 § HSLF-FS 2016:56).

Verksamheten har från och med 190701 till och med 200228 kunnat uppfylla kriterierna i 
paragraferna 1-3. Efter 200228 kan inte verksamheten uppfylla bestämmelsen i tredje 
paragrafen på annat sätt än att kostnaderna ökas.

Barnkonsekvensanalys
Målgruppen som är placerad idag på Ungbo stöd är mellan 18-20 år. Insatsen får endast i 
undantagsfall användas för personer som inte fyllt 18 år. Beslutet får därmed ingen 
konsekvens generellt för barn.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
De senaste sex månaderna har behovet av vårdinsatser och stöd övrig tid varit lågt; 
nyttjandegraden på personalen har varit låg. Med anledning av det senaste halvårets låga 
användning av personalens tid, har andra arbetssätt övervägts. Vägledande för annat val av 
arbetssätt har varit att vårdinsatser ska kunna ges i samma utsträckning som idag, hålla 
likvärdig kvalité som innevarande arbetssätt och samt att nyttjandegraden på personalen blir 
högre. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att uppnå, det senast nämnda, genom att 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/54
2020-01-20

personer erhåller andrahandskontrakt och öppenvårdsinsatser i form av familjebehandling 
enligt 4 kap. 1 § SoL.

Förvaltningen bedömer att det minskande behovet av Ungbo Stöd inte är tillfälligt, utan 
trenden är tydlig. Behovet av heldygnsvård för målgruppen minskar, främst med anledning av 
att antalet nya EKB-ärenden är litet.

Juridiska bedömningar
Förslag till beslut säkerställer att verksamheten även fortsättningsvis följer gällande lagar och 
praxis.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson Robert Rydquist
Sektorchef Verksamhetschef
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Bohuslän

Uttalande vid PRO Bohusläns Höstmöte 20191121 på Tanumstrand

Höstmötets deltagare representerar 13 500 röster i kommunalval, regionval och riksdagsval i 
Bohuslän.

Detta uttalande riktar sig till Bohusläns kommuner.

 Motivet med uttalandet är att väcka de styrande, så att de inser värdet av vårt arbete och ökar 
stödet till PRO:s aktiva föreningsliv.

Det ideella arbetet som idag utförs i PRO:s cirklar, kurser, friskvårdsaktiviteter och den sociala 
samvaron skapar ett bättre liv för våra medlemmar i de Bohuslänska kommunerna, det innebär ett 
uppskjutande av åldersrelaterade åkommor. Detta minskar behovet av hemtjänst och hemsjukvård, 
med andra ord en besparing.

Vi förväntar oss att en kraftsamling sker från de styrande i våra kommuner, så att det ekonomiska 
stödet till föreningarna ökar med 10 kr eller mer / medlem.

Antaget vid PRO:s Höstmöte på Tanumstrand

Ove Göransson Ordförande PRO Bohuslän
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Bohuslän

Följedokument till PRO Bohusläns uttalande om pensionärers 
ideella arbete.

Skickar med denna utredning från Ersta Sköndal Bräcke högskola så att ni kan 
skapa er en uppfattning om värdet av det ideella arbetet i Sverige. Från PRO:s sida 
vill vi trycka på siffrorna som avser ideellt arbete utfört av medborgare över 65 år så 
att ni får förståelse för den besparing vi utför med vårt arbete och ser över era egna 
ersättningar till pensionärsföreningar, så att föreningslivet i era kommuner kan leva 
vidare.  

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/svenskarna-arbetar-ideellt-for-131-
miljarder/ 

Med hopp om vänligt bemötande

Ove Göransson Ordförande PRO Bohuslän
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STENUNGSUNDS 9 ENERGI 

Protokoll 2019-12-11 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stenungsunds Energi & Miljö AB. Onsdagen den 11 
december 2019, kl 14: I 0-16:30. 

Plats: Hantverkaregatan 32 

Närvarande ordinarie ledamöter 
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson S 

Martin Hollertz L 
Kjell Stahre ST 
Jesper Lundblad C 

Närvarande ersättare 
Bertil Olsson s 
Sanida Okanovic s 

(ersätter Martin Brink) Lennart Svensson L 
Ann-Marie Farkas MP 

Närvarande tjänstemän 
VD Erland Astorsson 
HMS & Kvalitet Caroline Nelson 

$1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

$2. Val av justerare och protokollförare 

Lennart Svensson valdes till justera re och Caroline Nelson till protokollförare. 

$3. Förgende protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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STEN UNGSUNS U9 ENERGI 

§ 4. Konstituerande av Jesper Lundblad och Ann-Marie Farkas Beslut 

Styrelsen beslutade att konstituera Jesper Lundblad till ledamot och Ann-Marie Farkas till ersättare. 

§ 5. Ordförandebeslut info 

Ordförande informerade styrelsen om ett beslut som tagits angående antagande av bolagets 
internkontrollplan. Då kommunen efterfrågade antagen internkontrollplan ansåg ordförande att styrelsen 
inte skulle hinna anta dokumentet och ordföranden valde då att anta internkontrollplanen genom ett 
ordförandebeslut. Styrelsen var enig om att rätt beslut hade fattats av ordförande. 

§ 6. VD har ordet 

VD redogör för energistatistiken 2019-10-3l 
Abonnerad effekt 39 773 kW 
Antal anläggningar 
Producerad Energi 
Restvärme 

1355 st 
81027 MWh 
96,5 % 

Pågående projekt 

Nösnäs I :89 m.fl. 
VD informerar om att projektet pågår och anslutningarna installeras och faktureras i takt med att husen 
säljs. Budgeten för projektet är 2 900 tkr och utfallet i dagsläget 1 667 tkr och prognosen 2 600 tkr. 

Utbyggnad Nytorpshöjdsvägen 
VD informerar om att utbyggnaden av kulvert utmed Nytorpshöjdsvägen till Solgårdsterassen har löpt på 
bra och ledningen är klar. Ledningslängden är 400 m och investeringsprognosen 2 500 tkr. 

Solgårdsterassen 
Vd informerar om att tre hus har påbörjats och ledningen är framme. Anslutningseffekten för dessa är 
370kw och anslutningsavgiften 3 84 tkr. lnvesteringsprognosen är 300 tkr. 

Koppersvägen (Klaras Hus) 
Vd informerar om nytt flerfamiljshus med 32 hyresrätter som byggs av Stenungsundhem. Ledningarna är 
framme och ansluts innan jul. Anslutningseffekten är 50 kW, anslutningsavgiften 68 tkr och 
investeringsprognosen 70 tkr. 

Hjälmarevägen 22 m fl 
Vd informerar om kulvertutbyggnaden för att ansluta sju befintliga industribyggnader. Arbetet utmed 
Hjälmarevägen och över till Ängsvägen har löpt på bra trots att vi stött på lite berg och ledningarna är nu 
framme vid husen. Ledningsarbetet bedöms vara klart strax efter årsskiftet. Anslutningseffekten beräknas 
bli 950 kW, anslutningsavgiften 483 tkr det är en investering på 800 tkr. 

VD informerar 
• TankClean är klart och driftsatt. Kunden är nöjd men systemet fungerar inte helt enligt 

förhoppningarna. Samarbeten pågår för att lösa problematiken och systemet utvecklas nu för att få till 
en optimal lösning med minskad andel elförbrukning och högre andel fjärrvärmeförbrukning. 
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STENUNGSUNDS 9 ENERGI 

$1 Ekonomi 

Resultatrapporten presenterades tom oktober och visar på ett resultat om 3,5 mkr. 

$8. Stora Höga 

Vd informerar om tidsplan, marknad och förutsättningar för en utbyggnad av kulvertnätet i Stenungsund 
till Stora Höga samt visar en ekonomisk kalkyl för detta. Se Bilaga 1 Stora Höga för mer information. 

Diskussioner fördes kring möjligheter och risker med utbyggnaden. Samtliga styrelseledamöter var 
positiva till att fortsätta processen och arbeta för en utbyggnad. 

$9 Mötestider Beslut 
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna mötestider för år 2020 med rättning av datum för 
mötesdagen i juni (tisdag 9 juni) efter diskussion om alternativa lämpliga dagar. Se Bilaga 2 Mötestider för 
aktuella datum och tider. 

$l O Övrigt 

• Vd informerar om en styrelseutbildning som Energiföretagen Sverige arrangerar och ska ta in offert 
för 1-dagsutbildning i Stenungsund. 

• Ett pressmeddelande har gått ut 2019-11-28 "Lägsta priset för fjärrvärme får du i Stenungsund" 

§ 11 Avslutning 

Ordföranden framförde ett tack från styrelsen till personalen för väl utfört arbete under 2019. Vice 
ordförande tackade ordförande för det gångna året. Vidare tackade ordförande alla närvarande och 
förklarade därmed mötet avslutat. 

Justeras Protokollförare 

Caroline Nelson 
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Bilaga 1 Stora Höga
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Marknad 

Spekeröds handelsområde

Befintligt nät

Riksbyggen hyresrätter

Stora Höga industriområde

Stors Höga centrum

Södra Hallerna 400 bostäder

Spekerödskolorna

Spekeröd by 300 bostäder
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Marknad 
Jörlanda Berg 800

Befintligt nät 500

Riksbyggen hyresrätter 150

Stora Höga industriområde 750

Stors Höga centrum 300

Södra Hallerna 400 bostäder 500

Spekerödskolorna 300

Spekeröd by 300 bostäder 500

2500 kW
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Tidsplan

Januari Avsiktsförklaring tecknas med Jörlanda-Berg

Februari Styrelsemöte Beslut om investering………villkorat?

Mars Kommunstyrelsen Godkännande av investering

April Plan antages

Maj Planen vinner laga kraft och avtal tecknas 
med Jörlanda-Berg

257



Tidsplan

Underlag och beslut 2019 – 2020 Q1

Projektering och markfrågor 2020 Q1-Q3

Upphandling 2020 Q3

Byggstart 2020 Q4 

Driftsättning 2021 Q4
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Förutsättningar

Anslutningar 40st

• Befintligt nät Kommunen 8st

• Riksbyggen 6st 

• Jörlanda Berg 5st

• Industriområdet.mm 22st

Abonnerad effekt 2 500kW

Debiterad energi 5 250MWh

Producerad energi 6 325MWh

Serviceavtal  10st

Fiber 2st

Investering 40mkr

Ränta 1,32%
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Försäljning tkr
3011 Fasta avgifter + 1 075

3012 Värmeavgifter + 1 575

3013 Värmeavgifter Stora Höga - 1 000

3014 Serviceavtal +      15

3017 Anlsutningsavgifter +      80

3021 Fiber +      36

3041 Försäljning tjänster +      20

3051 Försäljning varor +      20

Summa förändring + 1 821
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Material och varor tkr
4012 El Stora Höga - 35

4013 Olja Stora Höga - 10

4017 Pellets Stora Höga - 480

4027 Restvärme Borealis +      376

4030 Restvärme Perstorp +      402

4031 Elkostnad +      80

4040 Naturgas +      158

Summa förändring + 491
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Övriga kostnader tkr
5041 Vatten + 5

5511 Underhåll kulvert + 107

5512 Underhåll yttre anläggningar + 7

5514 Värmemängdsmätare +      20

5516 Underhåll Stora Höga - 25

6310 Försäkringar - 6

6370 Bevakning

6555 Besiktning

6930 Miljötillsyn

Summa förändring + 108
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Avskrivningar och finansiella kostnader tkr
7829 Avskrivning kulvertnät + 800

8314 Räntekostnader + 528

Summa förändring + 1 328
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Intäkter + 1 821

Driftskostnader + 599

Avskrivningar och räntor + 1 328

Summa förändring - 106
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Utfal l P rognos Budge t P l an P l an

2018 2019 2020 2021 2022

Driftbudget KSEK

Effektavgifter Huvudnät 18 122       18 000       18 200       18 250       19 375       

Energiavgifter Huvudnät 23 246       22 400       23 400       23 655       25 475       

Energiavgift Stora Höga 1 131         1 000         1 000         1 000         

Övriga intäkter 5 447         4 511         4 150         4 200         4 371         

Intäkter 47 946       45 911       46 750       47 105       49 221       

Material och varor 18 602 -      16 745 -      17 575 -      17 927 -      18 776 -      

Personalkostnader 6 435 -        6 937 -        7 796 -        8 186 -        8 595 -        

Övriga kostnader 9 582 -        9 533 -        9 224 -        9 408 -        9 705 -        

Avskrivningar 7 142 -        7 378 -        6 824 -        6 100 -        6 000 -        

Kostnader 41 761 -      40 593 -      41 419 -      41 621 -      43 076 -      

Resultat efter avskrivningar 6 185         5 318         5 331         5 484         6 145         

Finansiella poster 1 239 -        1 145 -        858 -           800 -           1 278 -        

Resultat efter Fin. Poster 4 946         4 173         4 473         4 684         4 867         (4 973)
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Utfal l P rognos Budget P l an P l an

2018 2019 2020 2021 2022

Investeringar 12 361       6 500         18 000       28 000       18 000       

Soliditet % 31,05         34,36         37,03         39,00         40,86         

Avkastning på JEK % 13,45         8,48           8,51           8,34           8,13           
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Utfal l P rognos Budge t P l an P l an

2018 2019 2020 2021 2022

Balansräkning KSEK

Anläggningstillgångar 138 071    137 193    148 369    170 269    182 269    

Varulager 673            600            600            400            400            

Kortfristiga Fordringar 13 472       9 145         6 698         6 937         6 780         

Kassa Bank 1 000         1 000         1 000         1 000         1 000         

Tillgångar 153 216    147 938    156 667    178 606    190 449    

Bundet Eget Kapital 205            205            205            205            205            

Fritt Eget Kapital 24               24               24               24               24               

Obeskattade reserver 60 703       64 871       69 339       74 018       78 880       

Långfristiga Skulder 72 000       65 000       60 000       55 000       50 000       

Kortfristiga skulder 20 284       17 838       17 099       19 359       22 034       

Eget kapital och skulder 153 216    147 938    146 667    148 606    151 143    
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Utfal l P rognos Budge t P l an P l an

2018 2019 2020 2021 2022

Kassaflödesanalys KSEK

Årets resultat 4 946         4 173         4 473         4 684         4 867         

Avskrivningar 7 142         7 378         6 824         6 100         6 000         

Medel från verksamheten 12 088       11 551       11 297       10 784       10 867       

Investeringar 12 361 -      6 500 -        18 000 -      28 000 -      18 000 -      

Kassaflöde från investeringsverks. 12 361 -      6 500 -        18 000 -      28 000 -      18 000 -      

Amortering av lån -              7 000 -        5 000 -        5 000 -        5 000 -        

Nya lån -              -              10 000       20 000       10 000       

Kassaflöde från finansverks. -              7 000 -        5 000         15 000       5 000         

Årets kassaflöde 273 -           1 949 -        1 703 -        2 216 -        2 133 -        
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Utfal l P rognos Budget P l an P l an

2018 2019 2020 2021 2022

Energi
Producerad energi MWh 93 639       92 000       94 000       95 000       102 375    

Antal anläggingar st 1 333         1 355         1 370         1 385         1 440         

Abbonerad effekt MW 39 868       40 100       40 200       40 300       42 900       
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Styrelsemöten 2020 
 

Onsdagen den 19 februari kl. 14,00 

Årsredovisning 2019 och undertecknande av förvaltningsberättelsen, samt avrapportering 

från revisorerna.  

 

Torsdagen den 2 april kl. 14,00 

Genomgång av styrande dokument, bolagsordning, ägardirektiv, delegationsordning, Instrukt-

ion för VD, delegation av attesträtt, attestinstruktion, arbetsordning styrelsen, samarbetsavtal 

avseende fjärrvärme och samarbetsavtal avseende personalverksamhet. 

 

Tisdagen den 9 juni kl. 8,30–16,00 

Visioner & Strategier. 

 

Onsdagen den 22 september kl. 14,00 

Delårsrapport och förutsättningar för nästa års budget. 

 

Onsdagen den 28 oktober kl. 14,00  

Beslut budget och taxa för kommande år, samt handlingsprogram med strategiska mål för de 

närmsta tre räkenskapsåren. Revidering av Internkontrollplan med delarna Risk och väsentlig-

hetsbedömning och Kontrollplan samt antagande av Internkontrollplanen för år 2021. 

 

Onsdagen den 9 december kl. 13.00 

Tidplan för nästa års styrelsemöten. Uppföljning av årets internkontrollplan. 

 

Bilaga 2 Mötestider
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sé F i 

Protokoll nr 6. 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. Onsdagen den 11 december 
2019, kl 14:00-14:10. 
Plats: Hantverkaregatan 32 

Närvarande ordinarie ledamöter 
Ordförande 
Vice ordförande 

Närvarande ersättare 

(Ersätter Martin Brink) 

Närvarande tjänstemän 
VD 
HMS & Kvalitet 

Lars-Ebbe Pettersson 
Martin Hollertz 
Kjell Stahre 
Jesper Lundblad 

Bertil Olsson 
Sanida Okanovic 
Lennart Svensson 
Ann-Marie Farkas 

s 
L 
ST 
c 

s 
s 
L 
MP 

Erland Astorsson 
Caroline Nelson 

§ I Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Val av justerare och protokollförare 

Lennart Svensson valdes till justera re och Caroline Nelson till protokollförare. 

$3 Förgående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

$4 Konstituering av Jesper Lundblad och Ann-Marie Farkas Beslut 

Styrelsen beslutade att konstituera Jesper Lundblad till ledamot och Ann-Marie Farkas till ersättare. 

$5 Ekonomi 

Resultatet redovisades tom oktober och följer enligt plan. 

$ Övrigt 

Inga övriga frågor togs upp. 
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è f5Vii. 
$7 Avslutning 

Ordföranden tackade deltagarna, och förklarade därmed mötet avslutat. 

Protokollförare 

Lars-Ebbe Pettersson Caroline Nelson 
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Anteckning
2020-01-30 Dnr KS 2020/88

Redovisning av delegationsbeslut 2020-02-10

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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1 Rickard Sandin, 2020-01-30 06:56

Nyanställningar KS nov-dec 2019
Handläggare: Rickard Sandin, personalkonsult
Anställning Anställningsform Befattning Gäller tom SSG Motivering av anställning
2019-11-01 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 1,0

2019-11-21 P_1 Tills vidare P_9772 Lärare i tidigare åren 1,0

2019-11-21 P_1 Tills vidare P_9772 Lärare i tidigare åren 1,0

2019-11-01 P_1 Tills vidare P_6779 Stödpedagog 1,0

2019-11-01 P_1 Tills vidare P_4770 Markhandläggare 1,0

2019-11-01 P_1 Tills vidare P_2068 Lärarassistent 1,0

2019-11-01 P_1 Tills vidare P_5413 Mark- o Exploateringsing 1,0

2019-11-01 P_1 Tills vidare P_7634 Parkarbetare 1,0

2019-11-18 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 1,0

2019-12-21 P_1 Tills vidare P_3680 Barnskötare 1,0

2019-12-01 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 1,0

2019-12-01 P_1 Tills vidare P_2068 Lärarassistent 1,0

2019-11-18 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 1,0

2019-12-01 P_1 Tills vidare P_3066 Socialsekreterare Förste 1,0

2019-11-18 P_1 Tills vidare P_2935 Lärare trä-metallslöjd 1,0

2019-11-11 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 1,0

2019-11-21 P_1 Tills vidare P_6779 Stödpedagog 1,0

2019-11-04 P_1 Tills vidare P_3680 Barnskötare 1,0

2019-11-18 P_1 Tills vidare P_3145 Familjehemssekreterare 1,0

2019-11-15 P_1 Tills vidare P_9772 Lärare i tidigare åren 1,0

2019-11-11 P_1 Tills vidare P_3680 Barnskötare 1,0

2019-11-25 P_1 Tills vidare P_3145 Familjehemssekreterare 1,0

2019-12-09 P_1 Tills vidare P_1373 Arbetsterapeut 1,0

2019-11-04 P_1 Tills vidare P_0796 Metodutvecklare 1,0

2019-12-09 P_1 Tills vidare P_1137 Sjuksköterska 1,0

2019-12-16 P_1 Tills vidare P_9267 Handledare 1,0

2019-11-04 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0

2019-12-09 P_15 Allmän visstid P_3680 Barnskötare 9999-12-31 1,0

2019-12-21 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0

2019-11-22 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2019-11-18 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 2019-12-19 1,0
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2 Rickard Sandin, 2020-01-30 06:56

2019-11-11 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2019-11-22 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2019-11-18 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2019-11-04 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 2019-12-20 1,0

2019-11-04 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 2020-02-07 1,0

2019-11-04 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2019-12-01 P_3 Besttid eg vik P_2070 Rektor 9999-12-31 1,0

2019-11-04 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 9999-12-31 1,0

2019-11-04 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 2019-12-22 1,0

2019-11-25 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2019-11-11 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2019-12-09 P_3 Besttid eg vik P_6420 Arbetsledare 9999-12-31 1,0

2019-11-04 P_3 Besttid eg vik P_3391 Elevassistent 2019-12-20 1,0

2019-12-01 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2019-11-11 P_3 Besttid eg vik P_1726 Miljö o Hälsoskyddsinsp 2019-12-31 1,0

2019-11-06 P_3 Besttid eg vik P_1726 Miljö o Hälsoskyddsinsp 2019-12-31 1,0

2019-11-18 P_9 Viss tid prov P_6779 Stödpedagog 9999-12-31 1,0

2019-12-02 P_9 Viss tid prov P_B781 Bemanningsadministratör 9999-12-31 1,0

2019-12-02 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 0,9

2019-11-04 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 2019-12-20 0,9

2019-11-01 P_25 Viss tid >67 år P_2932 Lärare idrott 9999-12-31 0,9

2019-11-04 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 9999-12-31 0,9

2019-11-11 P_1 Tills vidare P_1984 Vårdbiträde 0,8

2019-11-25 P_1 Tills vidare P_A690 Lärare fritidshem 0,8

2019-11-11 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 2019-12-20 0,8

2019-12-01 P_3 Besttid eg vik P_6779 Stödpedagog 9999-12-31 0,8

2019-11-04 P_3 Besttid eg vik P_2069 Skolvärd 2019-12-20 0,8

2019-11-01 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 2020-01-15 0,8

2019-11-11 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 9999-12-31 0,8

2019-11-01 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2019-11-25 P_9 Viss tid prov P_2720 Skoladministratör 9999-12-31 0,8

2019-12-01 P_1 Tills vidare P_1984 Vårdbiträde 0,8

2019-11-01 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 0,8

2019-12-02 P_15 Allmän visstid P_9794 Verksamhetschef Tf 9999-12-31 0,8
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2019-11-04 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 2020-01-26 0,8

2019-11-04 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 2020-02-03 0,8

2019-11-11 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 2020-01-13 0,8

2019-12-02 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 2020-01-12 0,8

2019-11-12 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 2019-12-20 0,6 Utifrån verksamhetens behov.

2019-12-01 P_25 Viss tid >67 år P_A691 Lärare förskola 9999-12-31 0,6 Avböjde större kontrakt.

2019-12-23 P_1 Tills vidare P_3184 Samordnare 0,5 Utifrån verksamhetens behov.

2019-12-30 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 0,5 Avböjde större kontrakt.

2019-11-11 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 2019-12-06 0,5 Utifrån verksamhetens behov.

2019-12-21 P_25 Viss tid >67 år P_A152 Gymnasilärare yrkes 9999-12-31 0,5 Utifrån verksamhetens behov.

2019-11-18 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,3 Utifrån verksamhetens behov.

Anst. Dec. Anställningar t.o.m. dec 2019
okt-19 totalt 2019

P_1 Tills vidare Tillsvidareanställning (fast anställning). 32 347
P_3 Besttid eg vik Vikarie under bestämd tid, arbetar i stället för någon som är ledig. 22 184
P_15 Allmän visstid Allmän visstidsanställning, extra förstärkning under en bestämd tid. 10 126
P_25 Viss tid >67 år Tidsbegränsad anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år. 3 8
P_9 Viss tid prov Provanställning för en tillsvidareanställning. 3 45
P_22 Obeh skollagen Obehörig lärare 6 24

Totalt 76 734

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