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Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum: 2022-03-03 
Tid: 18:00 
Plats: Fregatten 
 
Ledamöter 
Katja Nikula (S), ordförande 
Birgit Lövkvist (V), förste vice ordförande 
Lillemor Arvidsson (M), andre vice ordförande 
Bo Pettersson (S) 
Melisa Nilsson (S) 
Morgan Andersson (S) 
Sanida Okanovic (S) 
Lars-Ebbe Pettersson (S) 
Olof Lundberg (S) 
Janette Olsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Himan Mojtahedi (S) 
Roger Andersson (S) 
Gunnel Lundgren (S) 
Claes Olsson (S) 
Ritva Stubelius (S) 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Thomas Danielsson (C) 
Tomas Olsson (C) 
Helena Järpsten (ST) 
Robert Engström (ST) 
Linda Ekdahl (ST) 
Emma Ramhult (V) 
Annika Åberg - Darell (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
Johan Thunberg (MP) 
Krister Persson (M) 
Maria Renfors (M) 
Michael Ernfors (M) 
Johan Jönsson (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Helena Nävergårdh (M) 
Martin Brink (M) 
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Maggie Robertsson (M) 
Alexandra Ward-Slotte (M) 
Peter Öberg (M) 
Camilla Brocker (M) 
Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) 
Magnus Bennsten (L) 
Lennart Svensson (L) 
Uno Danielsson (KD) 
Nedzad Deumic (KD) 
Jakob Hallman (KD) 
Otto Ericsson (OBER) 
Håkan Larsson (OBER) 
John Hansson (SD) 
Ulla Johansson (SD) 
Rolf Malmborg (SD) 
 
Ersättare 
Johnny Alexandersson (S) 
Ida Melin (S) 
Martina Pettersson (S) 
Göran Andtbacka (S) 
Berith Svensson (S) 
Ann Christensen (S) 
Jimmy Fyrevik (S) 
Håkan Hermansson (C) 
Mattias Vernberg (C) 
Agneta Pettersson Bell (ST) 
Sara Hohlfält (ST) 
Annika Gustafsson (V) 
Gunilla Brufelt Hallberg (V) 
Charlotte Edström (MP) 
Fredrik Pihlström (MP) 
Martin Bergman (M) 
Carl Brinkhoff (M) 
Mats Gjertz (M) 
Eva Fredriksson (M) 
Charlotte Leismyr Ekenberg (M) 
Daniel Söderström (M) 
Ingemar Hadartz (L) 
Ronald Olausson (L) 
Maria Bennsten (KD) 
Ingemar Porsefeldt (KD) 
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Övriga närvarande  
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Dennis Salenborn, säkerhetssamordnare 
Andreas Bergstrand, tf. VD Stenungsundshem AB 
Erland Astorsson, VD Stenungsunds Energi och Miljö AB 
Hans Gillenius, lekmannarevisor Stenungsunds Energi och Miljö AB 
Lennart Frennemo, lekmannarevisor Stenungsundshem AB 
  
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare  
 
 
 
Katja Nikula (S) Maja-Liisa Odelius 
ordförande sekreterare 
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Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
  
1 Val av justerare 

Justering 9 mars 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan     

3 Allmänhetens frågestund 
 
 

   

4 Information om Stenungsunds 
kommuns arbete med krisberedskap 
 
 

 KS 
2022/184 

 

5 Aktuell kommuninformation 
 
 

 KS 
2022/57 

 

6 Årsredovisning 2021 Stenungsundshem 
AB och ombudsinstriktioner 
 
Underlag skickas ut senare. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 
tillkommer. 
 

 KS 
2022/143 

 

7 Årsredovisning 2021 Stenungsunds 
Energi och miljö AB och 
ombudsinstruktioner 
 
Underlag skickas ut senare. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 
tillkommer. 
 

 KS 
2022/146 

 

8 Enkel fråga om alternativ till utfarten 
Strandnorum - Maria Renfors (M) 

 KS 
2022/173 
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9 Enkel fråga om bedömning enligt 

Agenda 2030 i tjänsteskrivelser - Maria 
Renfors (M) 

 KS 
2022/173 

 

10 Enkel fråga om fler besökare till 
Stenungsund arena - Maria Renfors (M) 

 KS 
2022/173 

 

11 Enkel fråga om långvarigt 
försörjningsstödberoende - Maria 
Renfors (M) 

 KS 
2022/173 

 

12 Svar på uppdrag i strategisk plan 2022 - 
Utreda förutsättningar för att erhålla 
skolkort vid val av annan skola än 
placeringsskola 
 

 KS 
2021/536 

 

13 Svar på uppdrag i strategisk plan 2021 - 
Utreda tillgänglighetsanpassning av 
badplatser 
 
 

 KS 
2021/77 

 

14 Utökning av verksamhetsområde för 
dricksvatten Norums-Torp 1:13 
 
 

 KS 
2021/1140 

 

15 Markanvisningsavtal CW Borgs väg 
 
 

 KS 
2014/155 

 

16 Stängning och rivning av Stora Höga 
förskola samt etablering av tillfälligt 
särskilt boende på fastigheten 
 
 

 KS 
2022/22 

 

17 Utökning av ramar i budget 2022 
 
 

 KS 
2021/305 

 

18 Tilläggsbudget 2022 för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 
 

 KS 
2022/76 

 

19 Anmälningsärende - Revisionsrapport - 
löpande granskning 2021 
 
 

 KS 2022/3  
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20 Anmälningsärende - Revisionsrapport - 

granskning av kommunens strategiska 
VA-planering 2021 
 

 KS 
2022/117 

 

21 Begäran om entledigande från uppdrag 
som vigselförrättare - Peter Öberg (M) 
 
 

 KS 
2022/27 

 

22 Begäran om entledigande från uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige - 
Peter Öberg (M) 
 
 

 KS 
2022/27 

 

23 Begäran om entledigande från uppdrag 
som ersättare i Stenungsundshem ABs 
styrelse – Krister Persson (M) 

 KS 
2022/27 

 

24 Fyllnadsval av en ersättare i 
Stenungsundshem ABs styrelse 

 KS 
2022/26 
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Fråga till KF

2022/02/23 10:42 Fråga till KF Erika Hagberg

Fråga
1. Som boende och skattebetalare i kommunen men även medarbetare här undrar jag vad politikerna tog 
för beslut och gjorde runt att 250 personer skrev på namninsamling för  längre schemaperiod för anställda 
inom vård och omsorg så att dessa vill jobba kvar i vår kommun?

Erika Hagberg

Skickades från E-post för Windows



Stenungsund 2022-02-18 

Till: Kommunfullmäktige Stenungsund 

 

Enkel fråga till allmänna utskottets ordförande, Olof Lundberg (S) 

 

Alternativ till utfarten Strandnorum 

Stenungsund är en tillväxtkommun och många vill bo och leva här. Strandnorum och Hallerna är 
ett attraktivt område med närhet till både skolor och förskolor och eftersom vi vill att 
barnfamiljer ska fortsätta bo tryggt här behöver trafiksituationen lösas.  

Alla som haft anledning att från Strandnorum ta sig över järnvägen och ut på länsväg 160 kan 
vittna om att det är en riskfylld manöver. I rusningstrafik direkt farlig. Vid denna utfart har det 
inträffat flera incidenter och sommaren 2020 skedde en tragisk dödsolycka.  

Moderaterna gjorde med anledning av detta en skrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2 
augusti, där vi föreslår att man snarast börja arbetet med alternativ till den farliga utfarten. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti beslutades att kommundirektören fick 
uppdraget att se över hur utfart Strandnorum skulle kunna avlastas genom alternativa 
färdvägar mot Hallernaleden och väg 647.  

Moderaterna anser att kommunen måste agera mer fristående när lösningar blockeras av 
Trafikverket. Om inte Trafikverket tar ansvar måste Stenungsund göra det. Vi har inte rådighet 
över länsväg 160 men skulle kunna hitta alternativ till lösningar genom samarbeten med 
markägare och vägföreningar i Strandnorum och Hallerna. 

 

Min fråga till Olof Lundberg är därför: 

- Är arbetet påbörjat, och om så; hur långt har kommundirektören kommit? 

 

 

Maria Renfors (M) 

Oppositionsråd 

 

 

 



Stenungsund 2022-02-18 

Till: Kommunfullmäktige Stenungsund 

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande, Olof Lundberg (S) 

 

Utveckla tjänsteskrivelser med perspektivet Agenda 2030 

De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar 
utveckling som världens ledare någonsin har undertecknat. Det var 2015 som FN:s 
medlemsländer antog de 17 globala målen för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 augusti 2020 fick förvaltningen, efter en motion 
från Moderaterna, uppdraget att se över möjligheten att utveckla våra tjänsteskrivelser med 
perspektivet Agenda 2030.  

Syftet var att Stenungsunds kommun genom att omgående inkorporera målen för Agenda 2030 
i tjänsteskrivelserna skulle kunna arbeta effektivt och medvetet med dessa, utan att först 
revidera samtliga gamla policys, riktlinjer och andra styrdokument. Målet var att det skulle 
bidra till att kunskapen om och medvetenheten kring målen ökar i både tjänstemanna- och den 
politiska organisationen. Uppdraget var formulerat så att förvaltningen skulle kunna påbörja 
arbetet direkt och att ett förhållningssätt och arbetsmetod skulle få växa fram snarare än att 
utredas och dras upp riktlinjer för. En utvärdering förslogs ske under hösten 2021. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 10 januari i år fick vi se ett exempel på hur andra 
kommuner inkorporerar Agenda 2030 i sina beslutsunderlag i och med Göteborgs stads 
program för besöksnäringen. I en noggrann specifikation redovisas programmets bidrag till 
Agenda 2030. I inledningen trycker man också på att “FN:s globala hållbarhetsmål växer som 
betydelsefullt gemensamt ramverk för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle, både på 
global och lokal nivå.”  

I Stenungsunds tjänsteskrivelser görs ännu inga kopplingar utan bara en uppräkning av vilka mål 
som berörs. Jag tycker det är dags att tydligare redogöra även för hur besluten vi fattar 
påverkar målen. Vad tycker kommunstyrelsen ordförande? 

 

 

Maria Renfors (M) 

Oppositionsråd 



Stenungsund 2022-02-18 

Till: Kommunfullmäktige Stenungsund 

 

Enkel fråga till välfärdsutskottets ordförande, Linda-Maria Hermansson (C) 

 

Fler besökare till Stenungsund Arena 

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 november, i samband med ärendet för översynen 
av simhallens taxor och avgifter, formulerade Moderaterna det många förtroendevalda känt en 
frustration kring sedan den nya arenan invigdes: Ansvarig för Stenungsunds Arena ska arbeta 
aktivt för att öka antalet besökare till simhallen och arbetssätt som möjliggöra generösare 
öppettider.  

Jag är medveten att det gått kort tid sedan viljeinriktningen formulerades och beslutades, men 
nu har restriktionerna äntligen släppt! Det finns en vatten-och-simträningsskuld hos 
barnfamiljer att jobba ikapp och ett uppdämt behov hos många att både träna och göra roliga 
saker på sin fritid.  

Det här borde inte vara en fråga att utreda eller dra i långbänk och jag undrar därför: 

- Hur ska antalet besökare för Stenungsund Arena och framför allt simhallen bli ett all 
time high andra halvåret 2022? 

 

Maria Renfors (M) 

Oppositionsråd 

 

 

 

 

 



Stenungsund 2022-02-22 

Till: Kommunfullmäktige Stenungsund 

 

Enkel fråga till välfärdsutskottets ordförande, Linda-Maria Hermansson (C) 

 

Långtidsberoende av försörjningsstöd 

“Stenungsund ska vara en kommun där alla invånare känner sig delaktiga i byggandet av både 
samhället och framtiden. Ingen ska lämnas utanför eller efter, ingen ska passiviseras eller 
räknas ut. Alla åtgärder kommunen erbjuder ska verka för att människor på sikt blir 
självförsörjande och oberoende. Den som uppbär försörjningsstöd måste mötas av ett tydligt 
erbjudande med ett individuellt anpassat handlingsprogram som syftar till att personen ska ta 
sig in på arbetsmarknaden.“ 

Med de orden motiverade Moderaterna varför vi ville genomföra en ändring I Stenungsunds 
kommuns hantering av försörjningsstöd och att vi ville se aktivitetskrav på heltid. Motionen 
antogs ej utan ansågs besvarad i augusti 2021 med motiveringen att “förvaltningen har 
förändrat processen och tydliggjort ansvarsfördelningen samt därtill tagit fram en ny målbild 
och ett förvaltningsgemensamt förhållningssätt vad gäller försörjningsstöd” 

Enligt Socialstyrelsen räknas den som erhållit försörjningsstöd längre än 10 månader som 
långtidsberoende. Vid en genomlysning i januari 2020 framkom att 25% av de som uppbar 
försörjningsstöd i Stenungsund hade gjort det i mer än fem år. Av de totalt 260 då pågående 
ärenden hade ca 150 pågått i minst ett år.  

Mina frågor till Linda-Maria Hermansson är hur det ser ut idag, två år senare.  

- Hur stor andel av de som erhåller försörjningsstöd idag har gjort det i mer än fem år? 
- Hur många ärende pågår nu och hur många av dessa har pågått i minst ett år? 

 

 

Maria Renfors (M) 

Oppositionsråd 

 

 

 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-02-07

  
 
 
 
 
§ 49 Dnr: KS 2021/536 
 
Svar på uppdrag i strategisk plan 2022 - Utreda förutsättningar för 
att erhålla skolkort vid val av annan skola än placeringsskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om förutsättningar för att erhålla skolkort vid val 
av annan skola än placeringsskola och förklarar uppdraget slutfört. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021, i samband med beslut om Strategisk plan 2022, att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar, ekonomiska och juridiska 
konsekvenser, av att elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts erhåller skolkort även 
vid val av annan skola än placeringsskola, enligt det fria skolvalet. 
 
Av rapporten framgår att det i princip inte finns några juridiska hinder för kommunen att 
utöka möjligheterna till skolskjuts, under förutsättning att kommunallagens och skollagens 
krav uppfylls. De ekonomiska konsekvenserna av att samtliga elever som uppfyller 
avståndskraven för skolskjuts till vald skola, får skolkort, blir kännbara.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kompletterande tjänsteskrivelse 2022-01-25 
Rapport Utökade möjligheter till skolkort med komplettering 2022-01-25 
Beslut välfärdsutskottet 2022-01-19 § 3 
Tjänsteskrivelse 2021-12-01 
Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 131 
Komplettering till tjänsteskrivelse 2021-04-14 
Beslut välfärdsutskottet 2021-03-24 § 21 
Komplettering till tjänsteskrivelse 2021-03-18 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-02-07

Beslutsunderlag 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg till välfärdsutskottets förslag att mellan- och 
högstadieelever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts/skolkort vid val av annan skola 
än placeringsskola enligt det fria skolvalet, ska ha rätt till skolkort från och med höstterminen 
2022. Kostnaden om uppskattningsvis 427 tkr belastar kommunstyrelsens oförutsedda medel. 
 
Jimmy Lövgren (MP) och Emma Ramhult (V) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) 
tilläggsförslag. 
 
Linda-Maria Hermansson (C), Maria Renfors (M), Jan Rudén (S), Nedzad Deumic (KD), 
Lisbeth Svensson (L) och Johan Jönsson (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår Agneta 
Pettersson Bells (ST) tilläggsförslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med välfärdsutskottets förslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta Agneta Pettersson Bells (ST) tilläggsförslag 
och konstaterar att kommunstyrelsen avslagit tilläggsförslaget. 
 
Beslut skickas till 
jeanette.johansson@stenungsund.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-01-19

  
 
 
 
 
§ 3 Dnr: KS 2021/536 
 
Strategisk plan 2022 - Uppdrag att utreda förutsättningar för att 
erhålla skolkort vid val av annan skola än placeringsskola 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om förutsättningar för att erhålla skolkort vid val 
av annan skola än placeringsskola och förklarar uppdraget slutfört. 
 
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att underlaget ska kompletteras inför kommunstyrelsen 
med scenario med busskort till mellan- och högstadiet inom ramen för uppdraget samt 
tillhörande juridisk bedömning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021, i samband med beslut om Strategisk plan 2022, att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar, ekonomiska och juridiska 
konsekvenser, av att elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts erhåller skolkort även 
vid val av annan skola än placeringsskola, enligt det fria skolvalet. 
 
Av rapporten framgår att det i princip inte finns några juridiska hinder för kommunen att 
utöka möjligheterna till skolskjuts, under förutsättning att kommunallagens och skollagens 
krav uppfylls. De ekonomiska konsekvenserna av att samtliga elever som uppfyller 
avståndskraven för skolskjuts till vald skola, får skolkort, blir kännbara.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-01 
Rapport – Utökade möjligheter till skolkort 2021-12-01 
Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 131 
Komplettering till tjänsteskrivelse 2021-04-14 
Välfärdsutskottet 2021-03-24 § 21 
Komplettering till tjänsteskrivelse 2021-03-18 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-01-19

Agneta Pettersson Bell (ST): Komplettera underlaget inför kommunstyrelsen med scenario 
med busskort till mellan- och högstadiet inom ramen för uppdraget samt tillhörande juridisk 
bedömning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag till beslut och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
jeanette.johansson@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/536
2022-01-25

 
Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Komplettering – Strategisk plan 2022 - Uppdrag att utreda 
förutsättningar för att erhålla skolkort vid val av annan skola än 
placeringsskola 

 
Välfärdsutskottet beslutade 2022-01-19, i samband med redovisning av utredningsuppdraget 
att ärendet inför kommunstyrelsen skulle kompletteras med följande scenario: 
 
• Busskort till mellan- och högstadiet inom ramen för uppdraget samt tillhörande juridisk 

bedömning.  
 
Nedan följer redovisning av scenariot: 
 
Volym och kostnader 
Andelen elever med skolkort beräknas då öka från 26 procent till 29 procent. Kostnaderna för 
alternativet prognostiseras till 15 178 tkr. 
 
Detta ska jämföras med tidigare redovisade kostnader enligt följande: 
 
Scenario Kostnad Förändring från nuläge 
Nuläge 14 325 tkr  
Huvudscenario 17 144 tkr + 2 819 tkr 
Alternativt scenario 1 18 721 tkr + 4 397 tkr 
Alternativt scenario 2 15 717 tkr + 1 392 tkr 
 
VÄLs scenario  

 
15 178 tkr 

 
+ 853 tkr 
 

 
Juridisk bedömning 
De juridiska möjligheterna att ha olika regler för olika årskurser inom grundskolan är inte 
entydiga.  
Å ena sidan anger inte kommunallagen hur likställighetsprincipen ska tillämpas. Ej heller 
berörs någon liknande situation i förarbetena till vare sig den nuvarande kommunallagen eller 
1991 års kommunallag (där likställighetsprincipen för första gången uttrycktes i lag). Det 
finns heller inga vägledande avgöranden från Högsta Förvaltningsdomstolen.    
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/536
2022-01-25

Å andra sidan kan likställighetsprincipen läsas som att kommunen får behandla sina 
medlemmar olika om särbehandlingen sker på objektiv grund, trots att medlemmarna är i 
samma situation. Särbehandlingen i detta alternativ uppfyller rimligen objektivitetskravet 
eftersom de utökade möjligheterna omfattar alla vid en förutbestämd årskurs. En liknande 
särbehandling finns redan i kommunens riktlinjer genom avståndsbestämmelserna.  
 
Sammanfattningsvis följer av ovan att scenariot torde uppfylla likställighetsprincipen. Det 
finns således inga juridiska hinder i scenariot.   
 
Beslutsunderlag 
Kompletterande tjänsteskrivelse 2022-01-25 
Rapport Utökade möjligheter till skolkort med komplettering 2022-01-25 
Välfärdsutskottet 2022-01-19 § 3 
Tjänsteskrivelse 2021-12-01 
Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 131 
Komplettering till tjänsteskrivelse 2021-04-14 
Välfärdsutskottet 2021-03-24 § 21 
Komplettering till tjänsteskrivelse 2021-03-18 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Marie Wrethander 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
jeanette.johansson@stenungsund.se 



Utökade möjligheter till skolkort
Rapport 2021-12-06



Sammanfattning

Uppdraget
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2021 i strategisk
plan 2022 att utreda förutsättningar, ekonomiska och juridiska
konsekvenser, av att elever som uppfyller avståndskraven för
skolskjuts ska erhålla skolkort även vid val av annan skola än
placeringsskola, enligt det fria skolvalet.

Resultat
I nuläget har cirka 26 procent av alla elever i förskoleklass och
grundskola rätt till skolkort. Vid utökade möjligheter till skolkort
uppskattas andelen öka till cirka 36 procent av alla elever.
För två tredjedelar av volymökningen kommer kommunen
behöva köpa in ytterligare busslinjer. Antalet skolkort kommer
också öka proportionerligt mot antalet elever.
Vid utökade möjligheter till skolkort väntas kostnaderna öka
med 2 819 tkr till totalt 17 144 tkr.
Det finns i inga juridiska hinder för kommunen att utöka
möjligheterna till skolskjuts, givet att kommunallagens
likställighetsprincip och skollagens krav på rätt till skolskjuts
uppfylls.



Bakgrund och utredningsuppdrag

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 om nya
riktlinjer för skolskjuts.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2021 i strategisk
plan 2022 att utreda förutsättningar, ekonomiska och
juridiska konsekvenser, av att elever som uppfyller
avståndskraven för skolskjuts ska erhålla skolkort även vid
val av annan skola än placeringsskola, enligt det fria
skolvalet.

Frågeställningar
1. Hur många elever uppfyller avståndskraven till 

placeringsskolan, oavsett skolval?
2. Hur förändras kostnaderna om möjligheterna till 

skolkort utökas?

Disposition
Utredningen inledes med en översiktlig beskrivning av
gällande bestämmelser. Därefter följer analyseras den första
frågeställningen avseende volymer. Utredningen avslutas
med kostnadskalkyler för förändrade elevvolymer.



Nuvarande bestämmelser

Rätt till skolskjuts regleras i lag
Alla elever som undervisas i förskoleklass och grundskola
med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan
särskild omständighet.
Elever som undervisas i verksamhet som anordnas av
fristående huvudman har samma rätt om de annars skulle fått
skolskjuts till den skola kommunen annars hade placerat
eleven i (hädanefter benämnd ”placeringsskolan”).

Lokala bestämmelser
Det står kommunerna fritt att anordna skolskjuts på det sätt
som kommunen anser lämpligt.
Färdvägens längd är det vanligaste skälet för skolskjuts i
Stenungsund. I Stenungsund definieras färdvägens längd
som avståndet mellan bostaden och placeringsskolan.
Gränsen för att få skolskjuts utifrån färdvägens längd varierar
utifrån elevens ålder enligt följande:
• 2 km för elever i årskurs F-3
• 3 km för elever i årskurs 4-6
• 5 km för elever i årskurs 7-9
Avståndsbestämmelserna överensstämmer till stor del
jämfört med exempelvis Tjörn, Orust och Kungälv.



Nuvarande volymer och kostnader

26 procent av eleverna har skolskjuts i nuläget
Utredningsuppdraget berör enbart grundskolan, inklusive
förskoleklass, eftersom det är den enda verksamhet med
placeringsskola.
I kommunen fanns per den 20 oktober 3 655 elever i årskurs F-
9. Av dessa har 952 elever skolkort varav 940 är årskort och 12
är laddade kort för elever som i enstaka fall behöver skolskjuts.

Kostnaderna för skolskjuts uppgår till 14 325 tkr
Kostnaderna för skolskjuts i grundskolan uppgår till 14 325
tusen kronor (tkr). Av de totala kostnaderna utgör 6 564 tkr en
grundkostnad för de busslinjer som kommunen köper in
(bussar som börjar med siffran 9), 4 410 tkr skolkort, 461 tkr
övriga resor (exempelvis utflykter), 2 652 tkr beställningstrafik
(taxiresor där skolbuss ej är möjligt) och 238 tkr administration.
Kommunen får en intäkt för elever och andra resenärer som
åker med kommunens busslinjer. Denna intäkt uppskattas till
cirka 32 procent av grundkostnaden.
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Antal elever som uppfyller avståndskrav till 
placeringsskolan
I nuläget får cirka 26 procent av alla elever skolkort. En
förändring av skolskjutsreglerna påverkar framförallt elever i
centralorten. Dessa elever har nära till en skola som
kommunen annars skulle placerat eleven i och har således inte
skolskjuts i nuläget.
Tidigare hade kommunen upptagningsområden vilket gjorde
det förhållandevis enkelt att se en elev placeringsskola. Det fria
skolvalet medför dock att en elevs placeringsskola inte är
statisk över tid. Numer kan en elev som exempelvis bor i
Hällebäck och inte gjort ett skolval ha antingen Kopperskolan,
Kristinedalskolan eller Kyrkenorumskolan som sin
placeringskola beroende på hur andra elever gjort sina skolval

Nuläge:
Uppfyller
avståndskrav till
placeringsskolan

Utökade
möjligheter:
Uppfyller
avståndskrav till
Montessori

Årskurs F-3 17 av 67 33 av 67
Årskurs 4-6 16 av 59 18 av 59
Årskurs 7-9 21 av 58 22 av 58
Totalt, antal 54 av 184 73 av 184
Totalt, procent 29 % 40 %

Ett sätt att få en bild av hur elevvolymen skulle förändras är att
använda Montessoriskolan som exempel. Eftersom Montessori
är en fristående skola har alla elever som går där gjort ett aktivt
skolval. Montessori är även ett bra exempel eftersom skolan
dels ligger i centralorten, dels för att andelen med skolskjuts är i
linje med kommunen som helhet.

Utifrån ökningen av elever som skulle ha rätt till skolkort på
Montessori är det rimligt att anta att andelen elever med
skolkort skulle öka med cirka tio procentenheter i kommunen
som helhet, det vill säga från 26 procent till 36 procent. Detta
antagande medför en volymökning från 952 skolkort till 1 316
skolkort.



Kostnadsförändring utifrån ökad elevvolym (1/2)

Grundkostnad för de busslinjer som kommunen äger
Om grundkostnaden för bussarna skulle öka proportionerligt
mot volymökningen i skolkort skulle kostnaden öka med 38
procent; 2 494 tkr.
Två tredjedelar av denna ökning antas behöva kompenseras
av nya bussar. En tredjedel antas inrymmas inom befintliga
bussar eftersom det finns viss överkapacitet på vissa
busslinjer i nuläget. Kostnadsökningen minskar därför med
831 tkr. Av den återstående kostnadsökningen får kommunen
tillbaka cirka en tredjedel i intäkter vilket motsvarar 554 tkr.
Nettokostnaderna uppskattas sammantaget öka med 1 109
tkr till 7 673 tkr.



Kostnadsförändring utifrån ökad elevvolym (2/2)

Skolkort
Kostnaderna för skolkort bedöms öka proportionerligt med 
ökningen av antal elever som erhåller skolkort. Givet att 
andelen elever med skolkort ökar med 10 procentenheter, 
från 26 procent till 36 procent, skulle kostnaderna öka från 4 
410 tkr till 6 096 tkr.

Övriga resor
Övriga resor såsom utflykter eller till och från simhall bedöms 
inte påverkas av utökade möjligheter till skolkort.

Beställningstrafik
Beställningstrafiken bedöms inte påverkas av utökade 
möjligheter till skolkort.

Administration
Ökad elevvolym medför viss ökning i handläggning. Denna 
utökning uppskattas till 10 procent av nuvarande kostnad, det 
vill säga 24 tkr.

Total kostnadsökning
Vid utökade möjligheter till skolkort väntas kostnaderna i 
utredningens huvudscenario uppgå till 17 144 tkr, en ökning 
om 2 819 tkr. På kommande sida analyseras förändring i 
kostnader vid alternativa antaganden. 
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Alternativa scenarion
Huvudscenario
På föregående sidor analyserades huvudscenariot i utredningen.
På denna sida analyseras kostnader vid förändrade antaganden.

Alternativt scenario 1
I alternativscenario 1 görs följande förändringar i antaganden
jämfört med huvudscenariot
• Nya busslinjer behöver köpas in för hela volymökningen.
• Ytterligare linjer behöver köpas in på grund av att befintliga

linjer inte matchar de tillkommande eleverna. Denna kostnad
uppskattas till 1 000 tkr.

I alternativscenario 1 ökar kostnaderna med 4 397 tkr till totalt 18
721 tkr.

Alternativt scenario 2
I alternativscenario 2 görs följande förändringar i antaganden
jämfört med huvudscenariot
• Andel elever med skolkort ökar från 26 procent till 31 procent.
• Ingen ytterligare administration tillkommer med anledning av

volymökningen.
I alternativscenario 2 ökar kostnaderna med 1 392 tkr till totalt 15
717 tkr.
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Juridisk bedömning

Introduktion
Det finns i princip inga juridiska hinder för kommunen att
utöka möjligheterna till skolskjuts, givet att kommunallagens
och skollagens krav uppfylls.

Kommunen måste behandla sina kommunmedlemmar
lika
Likställighetsprincipen i kommunallagen anger att kommunen
måste behandla kommunmedlemmar eller grupper av
kommunmedlemmar i samma situation lika. Särbehandling
får endast ske på saklig och objektiv grund. Exempel på
särbehandling på saklig och objektiv grund är
avståndsbestämmelserna i kommunens riktlinjer för
skolskjuts. Vid utökade möjligheter till skolskjuts måste
kommunen behandla alla elever i samma situation lika. Av
detta följer att alla elever som är folkbokförda i Stenungsund
ska ges en utökad möjlighet till skolskjuts.

Rätt till skolskjuts regleras i lag
Enligt skollagen har alla elever i förskoleklass och
grundskolan med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri
skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens
längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
annan särskild omständighet.
Rätten till kostnadsfri skolskjuts gäller dock inte elever som
väljer att gå i en annan skola än den där kommunen annars
skulle placerat dem.
Kommunen har i sina riktlinjerna för skolskjuts definierat vilka
elever som omfattas av rätten till kostnadsfri skolskjuts.
Genom utökade möjligheter till skolkort vidgas målgruppen
som omfattas av rätten till kostnadsfri skolskjuts. Det finns
inga hinder för att utöka rättigheten men kommunen går dock
utöver vad som krävs enligt lag.



Komplettering scenario 3
Välfärdsskottet beslutade den 19 januari att komplettera 
underlaget med scenariot ”Busskort till mellan- och 
högstadiet inom ramen för uppdraget samt tillhörande 
juridisk bedömning”. 
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Volym och kostnader
I alternativt scenario 3 uppskattas andelen elever med skolkort
öka från 26 procent till 29 procent. Kostnaderna för alternativ 3
uppskattas till 15 178 tkr.

Juridisk bedömning
De juridiska möjligheterna att ha olika regler för olika årskurser
inom grundskolan inte entydiga.
Å ena sidan anger inte kommunallagen hur likställighetsprincipen
ska tillämpas. Ej heller berörs någon liknande situation i
förarbetena till vare sig den nuvarande kommunallagen eller 1991
års kommunallag (där likställighetsprincipen för första gången
uttrycktes i lag). Det finns heller inga vägledande avgöranden från
Högsta Förvaltningsdomstolen.
Å andra sidan kan likställighetsprincipen läsas som att kommunen
får behandla sina medlemmar olika om särbehandlingen sker på
objektiv grund, trots att medlemmarna är i samma situation.
Särbehandlingen i alternativ 3 uppfyller rimligen objektivitetskravet
eftersom de utökade möjligheterna omfattar alla vid en
förutbestämd årskurs. En liknande särbehandling finns redan i
kommunens riktlinjer genom avståndsbestämmelserna.
Sammanfattnings följer av ovan att scenario 3 torde uppfylla
likställighetsprincipen. Det finns således inga juridiska hinder i
scenario 3.
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Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Strategisk plan 2022 - Uppdrag att utreda förutsättningar för att 
erhålla skolkort vid val av annan skola än placeringsskola 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om förutsättningar för att erhålla skolkort vid val 
av annan skola än placeringsskola och förklarar uppdraget slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021, i samband med beslut om Strategisk plan 2022, att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar, ekonomiska och juridiska 
konsekvenser, av att elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts erhåller skolkort även 
vid val av annan skola än placeringsskola, enligt det fria skolvalet. 
 
Av rapporten framgår att det i princip inte finns några juridiska hinder för kommunen att 
utöka möjligheterna till skolskjuts, under förutsättning att kommunallagens och skollagens 
krav uppfylls. De ekonomiska konsekvenserna av att samtliga elever som uppfyller 
avståndskraven för skolskjuts till vald skola, får skolkort, blir kännbara.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog i november 2020 nya riktlinjer för skolskjuts. Kommunstyrelsen 
beslutade samtidigt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för 
att elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts ska erhålla skolkort även vid annat 
skolval än placeringsskolan. Informationen som återkopplades till kommunstyrelsen i april 
2021 innebar sammanfattningsvis att elever som uppfyller villkoren för skolskjuts har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade skolan, placeringsskolan. 
För elev som väljer annan skola försvinner den rätten om det innebär ekonomiska eller 
organisatoriska problem, men inte annars.  
 
I samband med antagande av strategisk plan 2022 beslutade kommunfullmäktige ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ”Utreda förutsättningar, ekonomiska och juridiska 
konsekvenser, av att elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts ska erhålla skolkort 
även vid val av annan skola än placeringsskola, enligt det fria skolvalet.” 
 
Utredningen redovisas i bilagd rapport.  



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/536
2021-06-01

I Stenungsunds kommun finns 3 655 elever i årskurs F-9 och av dem har 952 elever (26 %) 
skolkort. Kostnaden för skolskjuts till dessa elever är 14 325 tkr. 
 
Eventuellt utökade möjligheter att få skolkort prognostiseras öka andelen elever med cirka 10 
procentenheter till 1 316 elever (36 %). Tre scenarier för kostnadsökning presenteras i 
rapporten.   
Huvudscenariot utgår från att två tredjedelar av volymökningen skulle behöva kompenseras 
med nya bussar och en tredjedel skulle kunna inrymmas i befintliga bussar tack vare viss 
överkapacitet. Antalet skolkort förväntas i huvudscenariot öka proportionerligt mot antalet 
elever. Kostnadsökningen blir 2 819 tkr. 
I alternativt scenario 1 förväntas nya bussar och busslinjer behöva köpas in för hela 
volymökningen. En total ökning med 4 397 tkr. 
I alternativ scenario 2 förväntas andelen elever med skolkort öka från 26% - 31 % till en 
kostnad av totalt 1 392 tkr.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Om kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslutar att ge skolkort till alla elever som 
uppfyller avståndskraven till vald skola, gynnas det fria skolvalet. Stenungsunds kommun går 
då utöver vad som krävs enligt lag. 
 
Juridiska bedömningar 
Rätten till skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola regleras i Skollagen (2010:800), förordningen (1970:340) om 
skolskjutsning samt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). 
 
Förvaltningen bedömer att det finns få juridiska hinder för kommunen att utöka möjligheterna 
till skolskjuts, förutsatt att kommunallagen och skollagens krav uppfylls. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 10 om minskad ojämlikhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-01 
Rapport – Utökade möjligheter till skolkort 2021-12-01 
Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 131 
Komplettering till tjänsteskrivelse 2021-04-14 
Välfärdsutskottet 2021-03-24 § 21 
Komplettering till tjänsteskrivelse 2021-03-18 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Marie Wrethander 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
jeanette.johansson@stenungsund.se 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

  
 
 
 
 
§ 131 Dnr: KS 2020/758 
 
Återkoppling - Riktlinjer för skolskjuts i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 att anta reviderade Riktlinjer för 
skolskjuts i Stenungsunds kommun. Riktlinjerna börjar gälla den 1 april 2021. I beslutet gav 
kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att 
elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts ska erhålla skolkort även vid annat skolval 
enligt fria skolvalet.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att elever som uppfyller villkoren för skolskjuts har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade skolan, placeringsskolan. 
För elev som väljer annan skola bortfaller den rätten om det innebär ekonomiska eller 
organisatoriska problem, men inte annars.    
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2021-03-24 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Komplettering till tjänsteskrivelse inför kommunstyrelsen 2021-04-14 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 § 382 
Bilaga med exempel 2021-03-17 
 
Beslut skickas till 
jeanette.johansson@stenungsund.se 
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Komplettering till tjänsteskrivelse inför kommunstyrelsen 2021-04-
26 
 
Välfärdsutskottet beslutade den 24 mars att tjänsteskrivelsen inför kommunstyrelsen den 26 
april skulle kompletteras med uppgift om antal elever som valt annan skola och antal avslag. 
Nedan följer redovisning av de två frågeställningarna. Information utgår från läsåret 20/21 
eftersom läsåret 21/22 är under handläggning. 
 
Antal elever som valt annan skola än placeringsskola  
Beräkning utifrån den hemadress eleven har i april 2021.  
Skolenhet Antal elever som valt en annan skola än 

placeringskola  
Ekenäs 36 
Hallerna 23 
Jörlanda 25 
Kopper 147 
Kristinedal F-6 26 
Kristinedal 7-9 43 
Kyrkenorum 121 
Spekeröd 139 
Stenung 220 
Stora Höga F-6 34 
Stora Höga 7-9 13 
Ucklum 0 
 
Det finns många anledningar till att en elev går på annan skola än placeringskolan. En 
anledning kan vara att ny skola byggts och upptagningsområdet har justerats men eleven har 
valt att gå kvar på den ursprungliga skolan.  
En annan anledning kan vara att eleven har flyttat sedan skolvalet gjordes. Elev som går på 
enhet som har årskurs F-6, F-3 eller 7-9 har rätt att gå kvar på ”sin” skola även om eleven 
flyttar.  
Skolor i centrum har flest antal elever som inte går på sin placeringskola. Det beror på att en 
elev i centrum ofta bor ”nära” flera skolor vilket gör det lättare att välja annan skola än 
placeringsskola. Ytterskolorna har inte lika stor andel elever som bor på annan adress än en 
adress som ”tillhör” skolan. 
 
Antal avslag av skolskjuts 
Läsåret 20/21 inkom 1 039 anmälningar (ansökningar) om skolskjuts och av dessa fick 105 
initialt avslag. Nedan följer information om anledning till avslaget om eventuell justering. 
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Anledning till avslaget Antal avslag initialt Antal avslag efter 

omprövning 
Bor i annan kommun 9 9 
Avståndkrav 33 33 
Fritids 22 8 
Gymnasie 2 2 
Särskilda skäl 1 - 
Vald skola utanför kommunen 4 4 
Vald skola inom kommunen    34 34 
Totalsumma 105 90 
 

• Nio elever har fått avslag på grund av att de bor i annan kommun. 
• 33 elever har fått avslag på grund av att de inte uppfyller avståndskravet till sin 

placeringsskola. 
• 22 elever har fått avslag på grund av att de har anmält fritids och man beviljas inte 

skolskjuts till/från fritids. 14 av de sökande justerade sina tider på fritids så att dom 
inte har heltidsfritids och anmälde på nytt behov av skolskjuts. Kvar blev 8 som har 
fritids på heltid.  

• Två gymnasieelever har fått avslag på grund av att de felaktigt gjort en ansökan om 
skolskjuts. Gymnasieelever anmäler inte behovet av skolskjuts på detta sätt. 

• En elev har fått avslag men avslaget justerades till bifall på grund av särskilda skäl.  
• Fyra elever har fått avslag på grund att de går på en vald friskola utanför kommunen. 
• 34 elever har fått avslag för att de valt att gå på en annan skola än placeringsskola.    
o 17 uppfyller avståndskravet till vald skola men för fyra av dem finns ingen 

fungerande busslinje till den valda skolan. 
o 17 uppfyller inte avståndet till vald skola. 

 
Skollagen lyder  
Skollagen Kap 10 Skolskjuts i hemkommunen 
32 §   Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en 
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om 
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 
kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med 
stöd av 25 - 27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. 
 
Elev som uppfyller grundkrav och avstånd får skolskjuts till vald skola inom kommunen om 
det inte innebär några ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Huruvida 
det är en ekonomisk svårighet eller ej är relativt enkelt att ta fram när det gäller kostnad för 
busskort. Det är dock svårare att förutse hur många fler elever som söker busskort om 
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regelverket förändras så att busskort beviljas till vald skola om avståndskravet uppfylls. De 
frågor som väcks är: 

• Räcker platserna i bussarna? 
• Finns det buss från elevens adress till den skola som eleven valt att gå på? 

 
 
Ett domslut i kammarrätten av 8 april 2021 lyder:   
Beslut att neka elever skolskjuts strider inte mot barnkonventionen  
Vårdnadshavarna yrkade att kommunens beslut att neka deras barn skolskjuts med 
skolbuss/taxi till en annan skola än den anvisade skolan skulle upphävas, och menade att 
beslutet strider mot barnkonventionen. Kommunen angav att någon skolbuss inte trafikerar 
den valda friskolan och att ytterligare bussar skulle behöva upphandlas för att ordna 
skolskjuts med buss dit. Vidare angavs att alternativet taxi är dyrare än skolskjuts med buss. 
Kammarrätten anser att vårdnadshavarna inte fört fram något som ger domstolen skäl att 
ifrågasätta att det skulle uppstå merkostnader för kommunen att sätta in en ny skolskjutslinje 
till den valda skolan. Besluten strider därmed inte mot skollagen. Vidare konstaterar 
kammarrätten att eleverna hade beviljats skolskjuts om de gått i den skola som kommunen 
anvisat. Att eleverna inte beviljats skolskjuts till den valda skolan kan därför inte innebära att 
kommunens beslut strider mot rätten till utbildning enligt barnkonventionen. Överklagandet 
ska därför avslås. 
 
 
 
 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-03-24

  
 
 
 
 
§ 33 Dnr: KS 2021/292 
 
Skolval 2021 åk 4 Ucklumskolan 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet lämnar ärendet utan ställningstagande till kommunstyrelsen.  
 
Välfärdsutskottet beslutar att underlaget ska kompletteras med antalet lediga platser på 
Hallerna skola inför beslut i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har mottagit klagomål från föräldrar till elever som går på Ucklumskolan 
och som inte fått plats på sitt förstahandsskolval. Kommunstyrelsen remitterade frågan till 
välfärdsutskottet den 22 mars 2021. Välfärdsutskottet får information om möjliga alternativ 
för skolplacering.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C): Välfärdsutskottet lämnar ärendet utan ställningstagande till 
kommunstyrelsen.  
 
Agneta Pettersson Bell (ST): Välfärdsutskottet beslutar att underlaget ska kompletteras med 
antalet lediga platser på Hallerna skola inför beslut i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Linda-Maria 
Hermanssons (C) och Agneta Pettersson Bells förslag och konstaterar att så sker. 
 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
Jeanette.johansson@stenungsund.se 
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Agneta Dejenfelt 
Planeringsledare 
 
 
 
Komplettering till tjänsteskrivelse - återkoppling kring reviderade 
riktlinjer för skolskjuts  
 
Vid beredning av tjänsteskrivelsen inför välfärdsutskott och kommunstyrelse framfördes 
önskemål om förtydligande och exempel på olika beslut om skolskjuts.   

Frågan om vad det skulle kosta att ge alla elever som uppfyller kraven på skolskjuts till vald 
skola, oavsett om det är placeringsskola eller ej, är komplex och tidskrävande. För att svara på 
frågan måste varje elev bedömas utifrån folkbokföringsadress, och eventuell adress vid 
växelvis boende, i förhållande till avstånden till placeringsskola och vald skola samt 
avståndskraven 2 km, 3 km och 5 km.  
 
Nedan följer ett exempel på beräkning utifrån Montessoriskolan.    

Årskurs med 
avståndskrav 

Antal elever på Montessoriskolan som idag inte uppfyller 
regelverket för busskort 

Årskurs 1 - 2 km 4 
Årskurs 2 - 2 km 4 
Årskurs 3 - 2 km 7 
Årskurs 4 - 3 km 6 
Årskurs 5 - 3 km 9 
Årskurs 6 - 3 km 9 
Totalt 39 

 
De elever i årskurs 7 – 9 på Montessori som har längre än 5 km till Montessoriskolan har 
också längre än 5 km till kommunens placeringsskola – de har således busskort redan.  
 
För de 39 elever på Montessoriskolan som idag inte har rätt till busskort skulle 
busskortskostnaderna öka med 39 kort á 4 437 kr + moms, vilket är 173 043 kr per år.  
 
En beräkning av kostnaderna för taxi är svår att göra en generell beräkning på eftersom 
kostnaden varierar med varje elev. Framkörningsavgiften beror på var närmast lediga taxi 
befinner sig vid ”anropet”, hur många barn som åker med i taxin och hur långt det är till 
aktuell skola.     
 
Nedanstående exempel utgår endast från avståndskravet.  
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Exempel 1 

• Elev i årskurs 3 har avståndskrav 2 km – bostadsadress: Gråkullevägen i centrum 
• Placeringsskola: Kristinedalskolan – avstånd till bostadsadress är 950 meter.    
• Vald skola: Montessoriskolan – avstånd till bostadsadress är 2.8 km. 

 
• Eleven har inte rätt till skolskjuts eftersom det bara är 950 meter till placeringsskolan. 

(Grundregeln är att avståndskravet till placeringsskolan måste vara uppfyllt, dvs mer än 2 
km.) 
 

 Exempel 2 

• Elev i årskurs 6 har avståndskrav 3 km – bostadsadress: Stenungsön 
• Placeringsskola: Kristinedalskolan – avstånd till bostadsadress 3.6 km. 
• Vald skola: Kopperskolan – avstånd till bostadsadress 4.2 km. 

 
• Eleven har rätt till skolskjuts eftersom det är 3.6 km till placeringsskolan. Finns det 

fungerande busslinje till vald skola får eleven busskort. Skulle det inte finnas skolskjuts 
med buss till vald skola får eleven inte skolskjuts med taxi eftersom det innebär en ökad 
kostnad. (Grundregeln är dock uppfylld eftersom det är mer än 3 km till placeringsskolan) 

 
Exempel 3 

• Elev i årskurs 2 har avståndskrav 2 km – bostadsadress Doktorsvägen i centrum 
• Placeringsskola: Kopperskolan – avstånd till bostadsadress är 2.1 km. 
• Vald skola: Montessoriskolan – avstånd till bostadsadress 700 m. 

 
• Eleven har inte rätt till skolskjuts trots att det är 2.1 km till placeringsskolan eftersom det 

bara är 700 m till vald skola. (Grundregeln om mer än 2 km till placeringsskolan är 
uppfylld) 
 

Exempel 4 

• Elev i årskurs 4 har avståndskrav 3 km – bostadsadress Åsenvägen i Ucklum 
• Placeringsskola: Kyrkenorumskolan – avstånd till bostadsadress är 7.7 km 
• Vald skola: Vilken skola som helst – avstånd till bostadsadress för samtliga skolor i 

kommunen är längre än avståndskravet 
 

• Eleven har rätt till skolskjuts eftersom det är 7.7 km till placeringsskolan. (Grundregeln 
om mer än 3 km till placeringsskolan är uppfylld). Finns det fungerande busslinje till vald 
skola får eleven busskort. Skulle det inte finnas skolskjuts med buss till vald skola får 
eleven inte skolskjuts med taxi eftersom det innebär en ökad kostnad.  
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Exempel 5 

• Elev i årskurs F har avståndskrav 2 km – bostadsadress Åsenvägen i Ucklum 
• Placeringsskola: Ucklumskolan – avstånd till bostadsadress 260 m. 
• Vald skola: Spekerödskolan – 9,3 km. 

 
• Eleven har inte rätt till skolskjuts eftersom det bara är 260 m till placeringsskolan. 

(Grundregeln är inte uppfylld) 
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Återkoppling - Riktlinjer för skolskjuts i Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 att anta reviderade Riktlinjer för 
skolskjuts i Stenungsunds kommun. Riktlinjerna börjar gälla den 1 april 2021. I beslutet gav 
kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att 
elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts ska erhålla skolkort även vid annat skolval 
enligt fria skolvalet.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att elever som uppfyller villkoren för skolskjuts har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade skolan, placeringsskolan. 
För elev som väljer annan skola bortfaller den rätten om det innebär ekonomiska eller 
organisatoriska problem, men inte annars.    
 
Beskrivning av ärendet 
Rätten till skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola regleras i Skollagen (2010:800), förordningen (1970:340) om 
skolskjutsning samt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). 
Av skollagen följer att kommunen har en ”placeringsskola” som underlag för beräkning av 
om eleven har rätt till skolskjuts till sin valda skola.  
 
Kostnadsfri skolskjuts är enligt skollagen en rättighet för de elever i förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman som går i den 
skolenhet där kommunen har placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för 
att beviljas skolskjuts (huvudregeln). Utgångspunkten för bedömning av om rätt till skolskjuts 
föreligger är färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet. 
 
Även elever som går i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiesärskola i andra 
skolenheter än den enhet där kommunen skulle ha placerat dem eller som går i förskoleklass, 
grundskola, särskola och gymnasiesärskola anordnad av fristående huvudman kan ha rätt till 
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skolskjuts om vissa ytterligare förutsättningar än de ovan angivna är uppfyllda. 
Utgångspunkten för dessa förutsättningar är att anordnande av skolskjuts för dessa elever kan 
ske utan att det medför organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen 
(tilläggsregeln). 
 
Kommunstyrelsen vill att förvaltningen ska utreda förutsättningar och kostnader för att elever 
som uppfyller avståndskraven för skolskjuts ska erhålla skolkort även vid annat skolval enligt 
fria skolvalet. 
 
Återkoppling och förtydligande 
Enligt skollagen är huvudregeln att kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och från 
elevens placeringsskola om villkor gällande färdvägens längd, trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet är uppfyllda. Elever som enligt det fria 
skolvalet sökt annan skola än placeringsskola får skolskjuts till vald skola om villkoren till 
placeringsskola är uppfyllda och om transport kan ske utan att det medför organisatoriska och 
ekonomiska svårigheter (merkostnader) för kommunen. Bedömning huruvida anordnandet av 
skolskjuts i dessa fall kan medföra ekonomiska (merkostnader) eller organisatoriska 
svårigheter för kommunen görs utifrån de skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven 
valt att gå i sin anvisade skola, placeringsskolan. 
 
Varje beslut om skolskjuts är unikt och beaktar ett stort antal olika faktorer som exempelvis 
växelvis boende. En elev i grundskolan som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma 
kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett 
vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. 
 
Elever som uppfyller villkoren för skolskjuts har rätt till kostnadsfri skolskjuts om eleven går 
i den av kommunen anvisade skolan, placeringsskolan. För elev som väljer annan skola 
bortfaller den rätten om det innebär ekonomiska eller organisatoriska problem, men inte 
annars.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
I samband med revidering av riktlinjerna för skolskjuts gjordes en barnkonsekvensanalys. 
Detta ärende svarar bara på en fråga kopplat till det beslutet varför ingen 
barnkonsekvensanalys gjorts. 
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Juridiska bedömningar 
Rätten till skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola regleras i Skollagen (2010:800), förordningen (1970:340) om 
skolskjutsning samt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 § 382 
Bilaga med exempel 2021-03-17 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Marie Wrethander 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
jeanette.johansson@stenungsund.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-02-07

  
 
 
 
 
§ 50 Dnr: KS 2021/77 
 
Svar på uppdrag i strategisk plan 2021 - Utreda 
tillgänglighetsanpassning av badplatser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om hur kommunen kan tillgänglighetsanpassa 
badplatser för att skapa fler badmöjligheter för personer med funktionshinder och förklarar 
uppdraget slutfört. 
 
Tillgänglighetsanpassning av kommunens badplatser tidigareläggs så mycket det går och 
finansieras av investeringsreserven, för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog i september 2020 Strategisk plan 2021 - 2023 Budget 2021. I 
planen fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunen kan tillgänglighetsanpassa 
badplatser för att skapa fler badmöjligheter för personer med funktionshinder. 
 
Förvaltningen har inventerat kommunens badplatser och tagit fram en möjlig plan för 
tillgänglighetsanpassning med prioriteringsordning. Nösnäs badplats är redan 
tillgänglighetsanpassad och arbete pågår med att tillgänglighetsanpassa Hawaiis badplats.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kompletterande tjänsteskrivelse 2022-01-25 
Kompletterande plan för tillgänglighetsanpassningar 2022-01-26 
Beslut välfärdsutskottet 2022-01-19 § 5 
Tjänsteskrivelse 2021-10-21 
Bilaga 1. Förvaltningens plan och prioriteringsordning avseende tillgänglighetsanpassning  
Bilaga 2. Bild på Hawaii badplats med utpekade förslag till tillgänglighetsanpassningar 
Bilaga 3. Bild på Svenshögen badplats med utpekade förslag till tillgänglighetsanpassningar 
Bilaga 4. Bild på Källsnäs badplats med utpekade förslag till tillgänglighetsanpassningar 
Bilaga 5. Yttrande från Synskadades Riksförbund – lokalföreningen 2021-10-28  
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jimmy Lövgren (MP) föreslår som tillägg till välfärdsutskottets förslag att 
tillgänglighetsanpassning av kommunens badplatser tidigareläggs så mycket det går och 
finansieras av investeringsreserven, för 2022. 

Agneta Pettersson Bell (ST), Emma Ramhult (V), Lisbeth Svensson (L), Nedzad Deumic 
(KD), Linda-Maria Hermansson (C) och Jan Rudén (S) tillstyrker Jimmy Lövgrens (MP) 
tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med välfärdsutskottets förslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta Jimmy Lövgrens (MP) tilläggsförslag och 
konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-01-19

  
 
 
 
 
§ 5 Dnr: KS 2021/77 
 
Strategisk plan 2021 - Uppdrag att utreda tillgänglighetsanpassning 
av badplatser 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om hur kommunen kan tillgänglighetsanpassa 
badplatser för att skapa fler badmöjligheter för personer med funktionshinder och förklarar 
uppdraget slutfört. 
 
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att utredningen kompletteras med förbättrande åtgärder 
för synnedsättning även för övriga badplatser.  
 
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 
i februari 2022 ta fram ett förslag på reviderad Plan för tillgänglighetsanpassning av 
badplatserna Hawaii, Svenshögen och Källsnäs som möjliggör att anpassningarna ska vara 
genomförda senast den 1 juni 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog i september 2020 Strategisk plan 2021 - 2023 Budget 2021. I 
planen fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunen kan tillgänglighetsanpassa 
badplatser för att skapa fler badmöjligheter för personer med funktionshinder. 
 
Förvaltningen har inventerat kommunens badplatser och tagit fram en möjlig plan för 
tillgänglighetsanpassning med prioriteringsordning. Nösnäs badplats är redan 
tillgänglighetsanpassad och arbete pågår med att tillgänglighetsanpassa Hawaiis badplats.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-21 
Bilaga 1. Förvaltningens plan och prioriteringsordning avseende tillgänglighetsanpassning  
Bilaga 2. Bild på Hawaii badplats med utpekade förslag till tillgänglighetsanpassningar 
Bilaga 3. Bild på Svenshögen badplats med utpekade förslag till tillgänglighetsanpassningar 
Bilaga 4. Bild på Källsnäs badplats med utpekade förslag till tillgänglighetsanpassningar 
Bilaga 5. Yttrande från Synskadades Riksförbund – lokalföreningen 2021-10-28  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-01-19

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST): Utredningen kompletteras med förbättrande åtgärder för 
synnedsättning även för övriga badplatser.  
 
Nedzad Deumic (KD): Välfärdsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 
i februari 2022 ta fram ett förslag på reviderad Plan för tillgänglighetsanpassning av 
badplatserna Hawaii, Svenshögen och Källsnäs som möjliggör att anpassningarna ska vara 
genomförda senast den 1 juni 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med samtliga förslag till beslut 
och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se  

 

 
 
 

mailto:anna.falck@stenungsund.se


 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/77
2022-01-20

 
Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Komplettering - Strategisk plan 2021 - Uppdrag att utreda 
tillgänglighetsanpassning av badplatser 

 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsutskottet beslutade 2022-01-19, i samband med redovisning av utredningsuppdraget 
tillgänglighetsanpassning av badplatser, att ärendet skulle kompletteras med följande inför 
kommunstyrelsen: 

• Förbättrande åtgärder för synnedsättning på samtliga kommunala badplatser. 
• Förslag på reviderad Plan för tillgänglighetsanpassning av badplatserna Hawaii, 

Svenshögen och Källsnäs som möjliggör att anpassningarna ska vara genomförda 
senast den 1 juni 2023. 

 
Nedan följer redovisning per rubrik: 
 
Förbättrande åtgärder för synnedsättning på samtliga kommunala badplatser. 
De åtgärder som föreslagits i planen är: markering av nivåskillnader, handledare och taktil 
märkning av toaletter. Med det menas: 
Markering av nivåskillnader 

• Första och sista trappsteget på trappor och badstegar 
• Kant på brygga om det är nivåskillnad mellan mark och brygga. Här kan det vara bra 

att även markera med ett annat material 
Handledare 

• Handledare på brygga och badstege 
Taktil märkning av toaletter 

• Toalett och eventuellt omklädningsrum 
 
För att utföra åtgärden på samtliga kommunala badplatser innan den 1 juni 2023 behöver 
förvaltningen anlita en sakkunnig person för kvalitetssäkring. Kostnaden för kvalitetssäkring 
och åtgärd bedöms för sju badplatser bli 175 tkr, dvs cirka 25 tkr per badplats. I ursprungligt 
förslag var investeringskostnaden för tre badplatser 30 tkr.  
 
Förslag på reviderad Plan för tillgänglighetsanpassning av badplatserna Hawaii, 
Svenshögen och Källsnäs som möjliggör att anpassningarna ska vara genomförda senast 
den 1 juni 2023. 
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Samtliga badplatser som finns med i planen för tillgänglighetsanpassning identifierar behovet 
av handikapparkeringar. Medan det på Hawaii bedöms vara fullt möjligt att färdigställa 
parkeringsplatserna senast den 1 juni 2023 enligt plan, behöver markfrågan på de två andra 
badplatserna säkerställas, dvs badplatserna Svenshögen och Källsnäs. Det går därför inte att 
garantera att just den delen av investeringen blir klar senast 1 juni 2023. I övriga delar är det 
fullt möjligt att vara klara senast 1 juni 2023 och föreslagna investeringar kvarstår på 
ursprunglig nivå. 
 
Investeringen blir således 175 tkr för synnedsättningsåtgärder på samtliga badplatser och 402 
tkr för övriga handikappanpassningsåtgärder – totalt 577 tkr istället för det ursprungliga 
förslagets 432 tkr. För att ge utrymme för eventuella kostnadsökningar föreslås en 
investeringsbudget om totalt 600 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kompletterande tjänsteskrivelse 2022-01-25 
Kompletterande plan för tillgänglighetsanpassningar 2022-01-26 
Välfärdsutskottet 2022-01-19 § 5 
Tjänsteskrivelse 2021-10-21 
Bilaga 1. Förvaltningens plan och prioriteringsordning avseende tillgänglighetsanpassning  
Bilaga 2. Bild på Hawaii badplats med utpekade förslag till tillgänglighetsanpassningar 
Bilaga 3. Bild på Svenshögen badplats med utpekade förslag till tillgänglighetsanpassningar 
Bilaga 4. Bild på Källsnäs badplats med utpekade förslag till tillgänglighetsanpassningar 
Bilaga 5. Yttrande från Synskadades Riksförbund – lokalföreningen 2021-10-28 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se 
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Agneta Dejenfelt 
 
 
Komplettering - Bilaga 1. Plan för tillgänglighetsanpassning med 
prioriteringsordning - badplatser i Stenungsunds kommun 
 
Badplats Åtgärd Kostnad Förvaltningens 

prioritets-
ordning* 

Hawaii Handikappramp Medel finns 
avsatta för 
ändamålet. 

 
2023 

 Två nya handikapparkeringar, skylt 
och asfaltering inklusive ramp 

90 tkr 2023 

 Reparation av väg med makadam och 
grus till norra udden stranden 

40 tkr 2023 

 Handikapptoalett 10 tkr 2023 
 Synnedsättning. Markering 

nivåskillnader, handledare, taktil 
märkning  

25 tkr 2023 

Totalsumma 
Hawaii 

 
 

165 tkr 
 

 
 

Svenshögen Två nya handikapparkeringar och 
skyltning (Ev. markfråga ej 
säkerställd) 

2 tkr ? 

 Ta bort befintlig trappa som är i dåligt 
skick 

- 2023 

 Jämna ut slänt, packa med grus samt 
nya handledare (stänger) 

38 tkr 2023 

 Befintlig handikapptoalett flyttas ned 
bredvid omklädningshytten och 
kompletteras med ytterligare en toalett 

2 tkr 2023 

 Synnedsättning. Markering 
nivåskillnader, handledare, taktil 
märkning 

25 tkr 2023 

Totalsumma 
Svenshögen 

 67 tkr 
 

 
 

Källsnäs Två handikapparkeringar och 
asfaltering. (Ev. markfråga ej 
säkerställd) 

90 tkr ? 

 Handikapptoalett  10 tkr 2023 
 Ny ramp med tillhörande handräcken 120 tkr 2023 



 
 

 

Bilaga Dnr KS 2021/77
2022-01-26

och trappa 
 Synnedsättning. Markering 

nivåskillnader, handledare, taktil 
märkning 

25 tkr 2023 

Totalsumma 
Källsnäs 

 245 tkr 
 

 
 

Söskär 
Getskär 
Bastevik 
Talbo 
 

Synnedsättning. Markering 
nivåskillnader, handledare, taktil 
märkning 

100 tkr  
(25 tkr per 
badplats) 

2023 

Totalsumma alla 
badplatser 

 577 tkr  

*Förvaltningen har valt att prioritera åtgärder med utgångpunkt i parametrar som rör badplatsernas nuvarande popularitet och kommunens 
möjlighet att erbjuda en variation av olika sorters badupplevelser. Kategorivariationerna syftar i detta fall på hav/insjö samt långgrunt/djupt 
vatten.  
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Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Strategisk plan 2021 – Uppdrag att utreda tillgänglighetsanpassning 
av badplatser  

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om hur kommunen kan tillgänglighetsanpassa 
badplatser för att skapa fler badmöjligheter för personer med funktionshinder och förklarar 
uppdraget slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog i september 2020 Strategisk plan 2021 - 2023 Budget 2021. I 
planen fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunen kan tillgänglighetsanpassa 
badplatser för att skapa fler badmöjligheter för personer med funktionshinder. 
 
Förvaltningen har inventerat kommunens badplatser och tagit fram en möjlig plan för 
tillgänglighetsanpassning med prioriteringsordning.  
Nösnäs badplats är redan tillgänglighetsanpassad och arbete pågår med att 
tillgänglighetsanpassa Hawaiis badplats.  
 
Beskrivning av ärendet 
Badplatser är allmänna platser som med relativt enkla åtgärder kan bli 
tillgänglighetsanpassade så att även de med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan 
använda platsen. För att få en uppfattning om hur andra kommuner tillgänglighetsanpassat 
sina badplatser har en enklare omvärldsanalys genomförts. Företrädesvis har fokus varit 
grannkommunerna och den information om kommunala badplatser som finns på respektive 
hemsida. Följande har framkommit:   
 
Kommun Antal kommunala  

badplatser 
Antal tillgänglighetsanpassade 
badplatser 

Stenungsunds kommun 8 1 (samt påbörjad anpassning på 
ytterligare en) 

Kungälvs kommun 9 0 
Lilla Edets kommun 3  0 
Orust kommun 8 3 
Tjörns kommun 19 5 
Uddevalla kommun 13 2 
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I dagsläget har Stenungsunds kommun en tillgänglighetsanpassad badplats. Det är Nösnäs 
badplats vid Stenungsöbron. Badplatsen som består av sandstrand, klippor, badbrygga, 
gräsyta, sandlåda och toalett har följande tillgänglighetsanpassningar: en ramp för rullstol, en 
tillgänglighetsanpassad toalett samt underlag som möjliggör att ta sig fram sittandes i en 
rullstol. Kommunen har dessutom tagit ett första steg i att tillgänglighetsanpassa ytterligare en 
badplats; Hawaii på Stenungsön. Under 2021 installerades en ramp.  
 
Utöver badplatserna ovan sköter kommunen badplatserna, Söskär (Ödsmål), Getskär (Stora 
Höga) och Källsnäs (Jörlanda). Kommunen sköter även Hällungens insjöbad; Bastevik, 
Svenshögen och Talbo.  
 
Förvaltningen har utifrån uppdraget inventerat badplatserna och tagit fram en möjlig plan för 
åtgärd inklusive kostnad och prioriteringsordning. Parametrar som beaktats är badplatsernas 
popularitet och möjlighet till varierat utbud, exempelvis hav/insjö och långgrunt/djupt vatten 
samt kommundel. I planen prioriterar förvaltningen fortsatt tillgänglighetsanpassning av 
badplatsen Hawaii där det finns behov av två nya handikapparkeringar, reparation av väg, 
installation av handikapptoalett och tillgänglighetsanpassningar för synskadade.  
Därefter prioriterar förvaltningen tillgänglighetsanpassning på Svenshögens och Källsnäs 
badplatser. Här är dock markfrågan kopplat till parkeringsplatser under fortsatt utredning. 
 
Planen återfinns som bilaga 1. För att få en uppfattning om var på respektive badplats 
förvaltningen bedömer att tillgänglighetsanpassningarna bäst installeras, se bilaga 2, 3 och 4.  
 
Förvaltningens utredning och möjlig plan presenterades för kommunens råd för 
funktionshindrade den 17 september 2021. Rådets medlemmar gavs möjlighet att inkomma 
med eventuella yttranden. Synskadades Riksförbunds lokalförening (SRF) har lämnat in ett 
yttrande där man framför att det med små insatser är möjligt att underlätta för personer med 
synnedsättning genom att exempelvis markera nivåskillnader på badstegar och trappsteg, 
handledare på badstegar och taktil märkning på toaletter. Förvaltningen har i möjlig plan 
beaktat dessa synpunkter. För att ta del av SRFs yttrande, se bilaga 5.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
I samband med inventering och framtagande av plan har förvaltningen tagit fram en kalkyl. 
Kostnaden för att fortsätta tillgänglighetanpassningen av badplatsen Hawaii, som är den 
badplats förvaltningen föreslår ska prioriteras först är ca 150 tkr. Kostnaden för Svenshögen 
är 52 tkr och för Källsnäs 230 tkr. Här är dock markfrågan kopplat till parkeringsplatser under 
fortsatt utredning. Investeringsbehoven för tillgänglighetsanpassning finns med i 
investeringsplan.   
 
Barnkonsekvensanalys 
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Barn och ungdomar har, enligt barnkonventionen, rätt till en meningsfull fritid och en 
eventuell utökning av antalet tillgänglighetsanpassade badplatser skulle gynna möjligheterna 
för barn och ungdomar med funktionshinder att ha en meningsfull fritid.  
 
Juridiska bedömningar 
Tillämpbara lagrum i sammanhanget är 8 kap. 12 § i plan- och bygglagen (PBL) som rör 
tillgänglighetsanpassning och skyldigheten att undanröja enkelt avhjälpta hinder. Av 
paragraferna framgår att enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten till allmänna platser och 
offentliga lokaler ska avhjälpas om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 
förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Exempel på allmän plats är exempelvis badplatser och 
lekplatser. De hinder som avses i lagen är t.ex. mindre nivåskillnader, brist på handtag vid  
ramper eller trappor, omärkta trappor, avsaknad av eller felaktigt placerade dörröppnare samt 
bristande utformning av parkeringsplatser för rörelsehindrade.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr.3 om god hälsa och välbefinnande och mål nr. 10 om minskad 
ojämlikhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-21 
Bilaga 1. Förvaltningens plan och prioriteringsordning avseende tillgänglighetsanpassning  
Bilaga 2. Bild på Hawaii badplats med utpekade förslag till tillgänglighetsanpassningar 
Bilaga 3. Bild på Svenshögen badplats med utpekade förslag till tillgänglighetsanpassningar 
Bilaga 4. Bild på Källsnäs badplats med utpekade förslag till tillgänglighetsanpassningar 
Bilaga 5. Yttrande från Synskadades Riksförbund – lokalföreningen 2021-10-28  
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se  

 

mailto:anna.falck@stenungsund.se
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Bilaga 1. Plan för tillgänglighetsanpassning med 
prioriteringsordning - badplatser i Stenungsunds kommun 

 
Badplats Åtgärd Kostnad Förvaltningens 

prioritets-
ordning* 

Hawaii Handikappramp Medel finns 
avsatta för 
ändamålet. 

 

 Två nya handikapparkeringar, skylt 
och asfaltering inklusive ramp 

90 tkr  

 Reparation av väg med makadam och 
grus till norra udden stranden 

40 tkr  

 Handikapptoalett 10 tkr  
 Synnedsättning. Markering 

nivåskillnader, handledare badstegar, 
taktil märkning toaletter 

10 tkr  

Totalsumma 
förslag till 
investeringar 
Hawaii 

 
 

150 tkr 1 
 

Prel. 2023 

 
Svenshögen Två nya handikapparkeringar och 

skyltning (Ev. markfråga ej 
säkerställd) 

2 tkr  

 Ta bort befintlig trappa som är i dåligt 
skick 

-  

 Jämna ut slänt, packa med grus samt 
nya handledare (stänger) 

38 tkr  

 Befintlig handikapptoalett flyttas ned 
bredvid omklädningshytten och 
kompletteras med ytterligare en toalett 

2 tkr  

 Synnedsättning. Markering 
nivåskillnader, handledare badstegar, 
taktil märkning toaletter 

10 tkr  

Totalsumma 
förslag till 
investeringar 
Svenshögen 

 52 tkr 2 
 

Prel. 2024 

 
Källsnäs Två handikapparkeringar och 

asfaltering. (Ev. markfråga ej 
säkerställd) 

90 tkr  

 Handikapptoalett  10 tkr  
 Ny ramp med tillhörande handräcken 120 tkr  
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och trappa 
 Synnedsättning. Markering 

nivåskillnader, handledare badstegar, 
taktil märkning toaletter 

10 tkr  

Totalsumma 
förslag till 
investeringar 
Källsnäs 

 230 tkr 3 
 

Prel. 2025 

*Förvaltningen har valt att prioritera åtgärder med utgångpunkt i parametrar som rör badplatsernas nuvarande popularitet och kommunens 
möjlighet att erbjuda en variation av olika sorters badupplevelser. Kategorivariationerna syftar i detta fall på hav/insjö samt långgrunt/djupt 
vatten.  
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Bilaga 2. Bild på Hawaii badplats med utpekade förslag till 
tillgänglighetsanpassningar 

 

 
             Bild skapad av vaktmästare Leif Jonsson. 
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Bilaga 3. Bild på Svenshögen badplats med utpekade förslag till 
tillgänglighetsanpassningar 

 
 

 

             Bild skapad av vaktmästare Leif Johnsson 
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Bilaga 4. Bild på Källsnäs badplats med utpekade förslag till 
tillgänglighetsanpassningar 

 
 

 

        Bild skapad av vaktmästare Leif Johnsson 



Remissvar tillgängliga badplatser i Stenungsund 
Från Synskadades Riksförbund  
Lokalföreningen Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn 

 

Vi har tagit del av handlingarna och tycker att tillgängligheten är väldigt 
fokuserad på framkomlighet  för personer som använder rullstol. 
 
För att underlätta för personer med synnedsättning vill vi ha med följande 
- Markering av nivåskillnader. Första och sista trappsteget. Kanten på 
bryggan, om det är ett steg från marken upp på bryggan. Här kan det 
vara bra att även markera med ett annat  material. 

- Handledare på bryggan fram till en badstege. 

- Taktil märkning om det finns dam och herr toaletter och 
omklädningsrum. 

 

Kontakt: 

Ombudsman Camilla Svensson 
Tel 0738237075 
Mail: camilla@srfbohuslan.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-02-07

  
 
 
 
 
§ 56 Dnr: KS 2021/1140 
 
Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten Norums-Torp 1:13 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten för 
fastigheten Norums-Torp 1:13 i enlighet med kartan i tjänsteskrivelsen. Kostnader för 
utbyggnad av dricksvattenledning ryms inom ramen för VA-verksamhetens budget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen, 
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag 
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig 
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde 
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver 
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6§ LAV).  
 
Norums-Torp 1:13 ingår i dagsläget inte i ett verksamhetsområde men angränsar till 
kommunalt verksamhetsområde och VA-ledningar finns i närheten. Fastigheten Norums-Torp 
1:13 ligger i anslutning till detaljplan för byggnation av Hallerna förskola och har idag en 
dricksvattenbrunn inom Norums-Torp 1:36 som nyttjas när huvudkällan sinar. Denna 
dricksvattenbrunn kommer efter byggnation av förskolan inte längre kunna nyttjas. 
Fastighetsägaren har därav ansökt om anslutning till kommunalt VA. Inom arbetet med 
detaljplanen erbjöds fastighetsägaren för Norums-Torp 1:13 en anslutning till kommunal 
dricksvattenanläggning genom utökat verksamhetsområde för dricksvatten. I VA-
saneringsplanen ligger fastigheten inom ett område där VA-verksamhetsområde ska byggas ut 
när exploatering, därför föreslås att VA-verksamhetsområdet för dricksvatten utökas. 
 
För att ansluta fastigheten Norums-Torp 1:13 till den kommunala VA-anläggningen behöver 
ca 30 m dricksvattenledning byggas ut från befintliga ledningar. Detta utförs i samma 
entreprenad som övriga VA-arbeten i samband med byggnation av Hallerna förskola. 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-02-07

Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-01-18 § 6 
Tjänsteskrivelse 2021-12-06 
 
Beslut skickas till 
fredrik.axelsson@stenungsund.se 

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-01-18

  
 
 
 
 
§ 6 Dnr: KS 2021/1140 
 
Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten Norums-Torp 1:13 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten för 
fastigheten Norums-Torp 1:13 i enlighet med kartan i tjänsteskrivelsen. Kostnader för 
utbyggnad av dricksvattenledning ryms inom ramen för VA-verksamhetens budget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen, 
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag 
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig 
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde 
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver 
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6§ LAV).  
 
Norums-Torp 1:13 ingår i dagsläget inte i ett verksamhetsområde men angränsar till 
kommunalt verksamhetsområde och VA-ledningar finns i närheten. Fastigheten Norums-Torp 
1:13 ligger i anslutning till detaljplan för byggnation av Hallerna förskola och har idag en 
dricksvattenbrunn inom Norums-Torp 1:36 som nyttjas när huvudkällan sinar. Denna 
dricksvattenbrunn kommer efter byggnation av förskolan inte längre kunna nyttjas. 
Fastighetsägaren har därav ansökt om anslutning till kommunalt VA. Inom arbetet med 
detaljplanen erbjöds fastighetsägaren för Norums-Torp 1:13 en anslutning till kommunal 
dricksvattenanläggning genom utökat verksamhetsområde för dricksvatten. I VA-
saneringsplanen ligger fastigheten inom ett område där VA-verksamhetsområde ska byggas ut 
när exploatering, därför föreslås att VA-verksamhetsområdet för dricksvatten utökas. 
 
För att ansluta fastigheten Norums-Torp 1:13 till den kommunala VA-anläggningen behöver 
ca 30 m dricksvattenledning byggas ut från befintliga ledningar. Detta utförs i samma 
entreprenad som övriga VA-arbeten i samband med byggnation av Hallerna förskola. 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-01-18

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-06 
 
Beslut skickas till 
fredrik.axelsson@stenungsund.se 
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Fredrik Axelsson Till kommunfullmäktige 
 
 
Utökning av verksamhetsområde Norums-Torp 1:13 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten för 
fastigheten Norums-Torp 1:13 i enlighet med kartan i tjänsteskrivelsen. Kostnader för 
utbyggnad av dricksvattenledning ryms inom ramen för VA-verksamhetens budget.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen, 
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag 
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig 
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde 
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver 
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6§ LAV).  
 
Norums-Torp 1:13 ingår i dagsläget inte i ett verksamhetsområde men angränsar till 
kommunalt verksamhetsområde och VA-ledningar finns i närheten. Fastigheten Norums-Torp 
1:13 ligger i anslutning till detaljplan för byggnation av Hallerna förskola och har idag en 
dricksvattenbrunn inom Norums-Torp 1:36 som nyttjas när huvudkällan sinar. Denna 
dricksvattenbrunn kommer efter byggnation av förskolan inte längre kunna nyttjas. 
Fastighetsägaren har därav ansökt om anslutning till kommunalt VA. Inom arbetet med 
detaljplanen erbjöds fastighetsägaren för Norums-Torp 1:13 en anslutning till kommunal 
dricksvattenanläggning genom utökat verksamhetsområde för dricksvatten. I VA-
saneringsplanen ligger fastigheten inom ett område där VA-verksamhetsområde ska byggas ut 
när exploatering, därför föreslås att VA-verksamhetsområdet för dricksvatten utökas. 
 
För att ansluta fastigheten Norums-Torp 1:13 till den kommunala VA-anläggningen behöver 
ca 30 m dricksvattenledning byggas ut från befintliga ledningar. Detta utförs i samma 
entreprenad som övriga VA-arbeten i samband med byggnation av Hallerna förskola. 
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Översiktskarta, orange ring - objektets läge 
 

 
Karta över fastigheten och närliggande verksamhetsområde 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för att upprätta verksamhetsområdet ryms inom beslutad investeringsbudget. 
 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 6 om Rent vatten och sanitet för alla. 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
 
Daniel Jerling Martin Gistell 
Sektorchef Enhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
fredrik.axelsson@stenungsund.se 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-02-07

  
 
 
 
 
§ 57 Dnr: KS 2014/155 
 
Markanvisningsavtal CW Borgs väg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Markanvisningsavtal för CW Borgs väg mellan 
kommunen och Riksbyggen ekonomisk förening org. nr 702001-7781 undertecknat av 
Riksbyggen ekonomisk förening 2021-01-19. 
 
Jäv 
Olof Lundberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Linda-Maria 
Hermansson (C) tar över som mötets ordförande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En markanvisningsutlysning av CW Borgs väg/Snippen ägde rum 28 maj till och med 19 
oktober 2015. Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2016 § 222 att tilldela 
samtliga kvarter av CW Borgs väg/Snippen till Riksbyggen. Ett markanvisningsavtal togs 
fram för att bekräfta marktilldelningen, avtalet tecknades mellan kommunen och Riksbyggen 
ekonomisk förening och godkändes i kommunfullmäktige den 12 februari 2018 § 10. 
Markanvisningsavtalet förlängdes med ytterligare en tvåårsperiod i kommunfullmäktige den 6 
februari 2020 § 17. 
 
Länsstyrelsen beslutade den 18 januari 2021 (dnr 402-54700-2020) att lämna ett positivt 
planeringsbesked till kommunen avseende risker i samband med trafikering av farligt gods 
vid angränsande väg och järnväg. Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2021 § 208 att 
fortsätta detaljplanearbetet på CW Borgs väg för att utveckla området med bostäder, 
trygghetsboende och lokaler samt utesluta kontorsanvändningen som fanns med i det 
ursprungliga markanvisningsförslaget. Därutöver beslutades även att ett nytt 
markanvisningsavtal ska tecknas med Byggherren efter de nya aktuella förutsättningarna. 
Kommunen avser att behålla markområdet utmed Göteborgsvägen där de tidigare föreslagna 
kontorsbyggnaderna var belägna (inom 50-meters avstånd från Bohusbanan). Under det 
pågående detaljplanearbetet utreds markanvändningen för området vidare. Byggherren 
(exploatören) är informerade om dessa förutsättningar. 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-02-07

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-06 
Bilaga 1, Beslut kommunstyrelsen 2021-06-14 § 208 
Bilaga 2, Markanvisningsavtal CW Borgs väg 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Göder Bergermo (L), Jan Rudén (S), Thomas Danielsson (C), Nedzad Deumic (KD), Maria 
Renfors (M) och Ulla Johansson (SD) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
therese.brattfors@stenungsund.se 
martin.linsten@riksbyggen.se 
rasmus.edlund@riksbyggen.se 
Caroline.E.Andersson@riksbyggen.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/155
2021-11-15

 
Therese Brattfors Till kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Markanvisningsavtal CW Borgs väg 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Markanvisningsavtal för CW Borgs väg mellan 
kommunen och Riksbyggen ekonomisk förening org. nr 702001-7781 undertecknat av 
Riksbyggen ekonomisk förening 2021-01-19. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En markanvisningsutlysning av CW Borgs väg/Snippen ägde rum 28 maj till och med 19 
oktober 2015. Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2016 § 222 att tilldela 
samtliga kvarter av CW Borgs väg/Snippen till Riksbyggen. Ett markanvisningsavtal togs 
fram för att bekräfta marktilldelningen, avtalet tecknades mellan kommunen och Riksbyggen 
ekonomisk förening och godkändes i kommunfullmäktige den 12 februari 2018 § 10. 
Markanvisningsavtalet förlängdes med ytterligare en tvåårsperiod i kommunfullmäktige den 6 
februari 2020 § 17. 
 
Länsstyrelsen beslutade den 18 januari 2021 (dnr 402-54700-2020) att lämna ett positivt 
planeringsbesked till kommunen avseende risker i samband med trafikering av farligt gods 
vid angränsande väg och järnväg. Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2021 § 208 att 
fortsätta detaljplanearbetet på CW Borgs väg för att utveckla området med bostäder, 
trygghetsboende och lokaler samt utesluta kontorsanvändningen som fanns med i det 
ursprungliga markanvisningsförslaget. Därutöver beslutades även att ett nytt 
markanvisningsavtal ska tecknas med Byggherren efter de nya aktuella förutsättningarna. 
Kommunen avser att behålla markområdet utmed Göteborgsvägen där de tidigare föreslagna 
kontorsbyggnaderna var belägna (inom 50-meters avstånd från Bohusbanan). Under det 
pågående detaljplanearbetet utreds markanvändningen för området vidare. Byggherren 
(exploatören) är informerade om dessa förutsättningar. 

Beskrivning av ärendet 
En markanvisningsutlysning av CW Borgs väg/Snippen ägde rum mellan den 28 maj och 19 
oktober 2015. Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2016 § 222 att tilldela 
samtliga kvarter av CW Borgs väg/Snippen till Riksbyggen ekonomisk förening (anbud 
lämnades in av Riksbyggen ekonomisk förening, i underlaget till kommunfullmäktiges beslut 
har ”ekonomisk förening” fallit bort men det är Riksbyggen ekonomisk förening som varit 
aktuell part under hela markanvisningsprocessen). 
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Figur 1. Bild från markanvisningsutlysningen maj 2015. Markerat område i rött avser 
aktuellt område i markanvisningsutlysningen av CW Borgs väg/Snippen. 

Enligt kommunens ”Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal” 
ska ett markanvisningsavtal tecknas med den aktör som tilldelas en markanvisning. Ett 
markanvisningsavtal bekräftar marktilldelning och reglerar villkor för den kommande 
detaljplanplanprocessen och förutsättningar för marköverlåtelse och genomförande. 

Ett markanvisningsavtal togs fram under 2017 för den aktuella marktilldelningen av CW 
Borgs väg. Markanvisningsavtalet tecknades mellan kommunen och Riksbyggen ekonomisk 
förening, vidare kallad exploatören, avtalet godkändes i kommunfullmäktige den 12 februari 
2018 § 10. I markanvisningsavtalet angavs att exploatören tillsammans med kommunen ska 
verka för att det tilldelade området planläggs för ny bebyggelse med bostäder, varav 60 
trygghetsboenden i form av hyresrätter (där kooperativa hyresrätter godtas) och lokaler såsom 
kontor, butiker m.m. Markanvisningsavtalet förlängdes med ytterligare en tvåårsperiod i 
kommunfullmäktige den 6 februari 2020 § 17. 
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Arbetet med att ta fram en detaljplan för CW Borgs väg pågår. Under detaljplanearbetet har 
förutsättningar gällande risker från farligt gods från Bohusbanan kartlagts. Länsstyrelsen 
beslutade den 18 januari 2021 (dnr 402-54700-2020) att lämna ett positivt planeringsbesked 
till kommunen avseende risker i samband med trafikering av farligt gods vid angränsande väg 
och järnväg. Länsstyrelsens kartlagda förutsättningar innebär en minskning av 
exploateringsbar mark inom detaljplaneområdet då ett avstånd av 50 meter behöver tas från 
Bohusbanan. Exploatören har med anledning av de kartlagda förutsättningarna från 
Länsstyrelsen utryckt sin vilja att undersöka en exploatering med en högre andel bostäder än 
tidigare bebyggelseförslag samt att utesluta kontorsbebyggelsen i den östra delen av 
detaljplaneområdet utmed Göteborgsvägen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2021 § 208 (se bilaga 1) att fortsätta 
detaljplanearbetet på CW Borgs väg för att utveckla området med bostäder, trygghetsboende 
och lokaler samt utesluta kontorsanvändningen som fanns med i det ursprungliga 
markanvisningsförslaget (se exploatörens aktuella bebyggelseförslag nedan). Därutöver 
beslutades även att ett nytt markanvisningsavtal ska tecknas med Byggherren (exploatören) 
efter de nya aktuella förutsättningarna. 
 

 

Figur 2. Aktuellt bebyggelseförslag 
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Ett nytt markanvisningsavtal, se bilaga 2, har tagits fram baserat på det tidigare 
markanvisningsavtalet med vissa justeringar som visar att de urspungliga kontorslokalerna 
utmed Göteborgsvägen har tagits bort från förslaget. Kommunen avser att behålla 
markområdet utmed Göteborgsvägen där de tidigare föreslagna kontorsbyggnaderna var 
belägna (inom 50-meters avstånd från Bohusbanan). Under det pågående detaljplanearbetet 
utreds markanvändningen för området vidare. Exploatören är informerade om dessa 
förutsättningar. 

I ett av de tilldelade kvarteren ska kooperativa hyresrätter för trygghetsbostäder byggas. En 
kooperativ hyresrättsförening ska bildas för förvaltningen av trygghetsboendet, det beräknas 
ske under 2023 i anslutning till att detaljplanen vinner laga kraft. Vid bildandet av föreningen 
har kommunfullmäktige att ta ställning till bildande av styrelse, kommunalt borgensåtagande 
och kommunal hyresgaranti. Om beslut om kommunal borgen och hyresgaranti tas tar 
kommunen en ekonomisk risk. Föreningens styrelse föreslås bestå av representanter från de 
framtida kooperativa hyresrättsmedlemmarna, kommunen och exploatören. Kommunen får 
samtidigt exempelvis möjlighet att påverka vilken målgrupp som får tillgång till de 
kooperativa hyresrätterna. Under 2021 har inledande förberedande arbete påbörjats inför 
bildande av den kooperativa föreningen med representanter från förvaltningen tillsammans 
med exploatören. Exploatören föreslår att kommunen tecknar separata marköverlåtelseavtal 
med den kooperativa hyresrättsföreningen som avses bildas, detta har kommunfullmäktige att 
ta ställning till innan antagandet av detaljplanen.  

Försäljningspriset beror på antagen detaljplans tillåtna BTA (bruttoarea). Markpriset vid 
försäljning ska vara 4150 kr/per kvm BTA för bostadsrätt, 1750 kr/ per kvm BTA för 
kooperativ hyresrätt och 1500 kr/ per kvm BTA för lokaler. I samtliga fall avses ljus 
bruttoarea. Ljus bruttoarea avser inte inglasade balkonger, fläktrum, undercentraler, 
förrådsutrymmen, cykelrum, miljörum, garage, källarutrymmen och/eller 
komplementbyggnader.  
 
Försäljningspriset beräknas till totalt 51,8 mnkr enligt exploatörens senast inlämnade 
bebyggelseförslag som låg till grund för kommunstyrelsens beslut den 14 juni 2021 (bilaga 1). 
Det en hög exploateringsgrad vilket det kan finnas svårigheter att uppnå. Svårigheter som ses 
är anpassning till det kulturminnesskyddade Kyrkberget, en eventuell breddning av 
Göteborgsvägen samt skydd mot buller och risker på grund av farligt gods på järnvägen.  
 
Ett marköverlåtelseavtal som reglerar samtliga frågor gällande försäljning av marken ska tas 
fram parallellt med granskningen i planprocessen. Marköverlåtelseavtalet ska vara 
undertecknat av exploatören och godkännas av kommunfullmäktige innan detaljplanen antas 
av kommunfullmäktige. 
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Frågor som diskuterats under framtagandet av det ursprungliga markanvisningsavtalet: 
 

• Exploatören ska stå för kostnaden för framtaget planprogram och samtliga 
detaljplanekostnader upp till 1500 000 kr. Kostnader därutöver ska kommunen stå för. 
 

• Kommunen bekostar allmän plats inom det till exploatören anvisade området. Aktuell 
allmän plats inom området är upprustning av CW Borgs väg ca 180 m, upprustning av 
eller flytt till annat läge för gång- och cykelväg längs med Göteborgsvägen ca 150 m 
och eventuell ny lokalgata mellan CW-borg väg och Strandvägen ca 70 m. 
 

• Kommunen bekostar eventuell sanering av marken, detta utgör en risk för kommunen. 
Det finns i dagsläget ej kända föroreningar men om sådana upptäcks medför det 
betydande kostnader. 
 

• Försäljningspriset ska uppräknas med konsumentprisindex från och med att 
detaljplanen vinner laga kraft till och med tillträdesdagen.  

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäkter: 
Det nya bebyggelseförslaget innehåller inga fristående kontorsbyggnader och en något högre 
andel bostäder än det tidigare ursprungliga markanvisningsförslaget. De tillkommande 
bostäderna ersätter del av tidigare föreslagen intäkt för kontor. Enligt nuvarande 
markanvisningsavtal baseras exploatörens totala markpris på antalet ljus BTA (bruttoarea) 
inom det markanvisade området. Exploatören betalar ett högre markpris för bostäder än 
kontor. Slutligt försäljningspris beror på antagen detaljplans tillåtna BTA och hur stor del av 
denna exploatören använder för ljus BTA enligt ritningar. 
 
Tidigare beräknat försäljningspris är cirka 58 850 000 kronor enligt exploatörens förslag och 
uppgifter under markanvisningsutlysningen år 2016. Det nya bebyggelseförslaget visar ett 
beräknat försäljningspris om 51 800 000 kronor, vilket innebär ett minskat markpris om cirka  
7 000 000 kronor jämfört med det tidigare tilldelade markanvisningsförslaget. Arbetet med 
detaljplanen är i tidigt skede och det råder fortsatt osäkerhet om den föreslagna 
exploateringsgraden kan uppnås inom detaljplaneområdet. 
 
Kostnader:  
Kommunen bekostar allmän plats inom området. Aktuell allmän plats inom området är för 
närvarande upprustning av CW Borgs väg, eventuell upprustning av eller flytt till annat läge 
för gång- och cykelväg längs med Göteborgsvägen samt Natur. Ytterligare allmän plats kan 
tillkomma under detaljplaneprocessen. 
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Kommunen bekostar evakuering och rivning inom området som ska överlåtas. 
 
Kommunen bekostar eventuell sanering av marken. 
 
Kommunen bekostar detaljplanekostnader som överskrider 1,5 mnkr. Förvaltningen ser att det 
finns en risk att detta belopp överskrids under framtagandet av detaljplanen. Överstigande 
kostnad belastar exploateringsprojektets driftkonto. 
 
Kommunen har hittills lagt ner ca 12,5 mnkr för rivning och markinlösen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär angående det fortsatta detaljplanearbetet 
medför inte beslutet i sig några konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om ”Hållbara städer och samhällen”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-06 
Bilaga 1, Beslut kommunstyrelsen 2021-06-14 § 208 
Bilaga 2, Markanvisningsavtal CW Borgs väg 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef Exploatering 
 
 
Beslut skickas till 
therese.brattfors@stenungsund.se 
martin.linsten@riksbyggen.se 
rasmus.edlund@riksbyggen.se 
Caroline.E.Andersson@riksbyggen.se 
 



 
 

Justerare 
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-06-14

  
 
 
 
 
§ 208 Dnr: KS 2018/332 
 
Fortsatt arbete med detaljplan för CW Borgs väg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta detaljplanearbetet på CW Borgs väg för att utveckla 
området med bostäder, trygghetsboende och lokaler samt utesluta kontorsanvändning. Nytt 
markanvisningsavtal ska tecknas med Exploatören efter de nya aktuella förutsättningarna. 

Jäv 
Olof Lundberg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Linda-Maria 
Hermansson (C) tar över ordförandeskapet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det pågår arbete med detaljplan för CW Borgs väg. Under arbetet har förutsättningar 
avseende risk från Bohusbanan kartlagts och ett positivt planeringsbesked från länsstyrelsen 
har lämnats till kommunen. Exploatör för detaljplanen har med anledning av de kartlagda 
förutsättningarna utryckt sin vilja att undersöka en exploatering med en högre andel bostäder 
än tidigare bebyggelseförslag och utesluta kontorsbebyggelse.   
 
De kartlagda förutsättningarna innebär en minskning av exploateringsbar mark i planen då ett 
avstånd av 50 meter behöver tas från Bohusbanan. Kontorslokaler har med anledning av låg 
efterfrågan varit ifrågasatt under en längre tid, eftersom det inte längre behövs en 
barriärbyggnad så föreslås kontoren utgå. Enligt gällande markanvisningsavtal baseras 
exploatörens totala markpris på antalet ljus BTA (bruttoarea) inom det markanvisade området. 
Det nya bebyggelseförslaget visar ett beräknat försäljningspris om 51,8 mnkr, vilket innebär 
ett minskat markpris om cirka 7 mnkr jämfört med det tidigare tilldelade 
markanvisningsförslaget. Slutligt försäljningspris beror på antagen detaljplans tillåtna BTA 
och hur stor del av denna Exploatör använder för ljus BTA enligt ritningar. Nytt 
markanvisningsavtal behöver tecknas med Exploatören. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2021-06-01 
Tjänsteskrivelsen 2021-04-27 
 
 
 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-06-14

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) och Christian León Lundberg (ST) föreslår som tillägg att trygghetsboende 
läggs till i beslutsmeningen enligt följande: "...bostäder, trygghetsboende och lokaler..." 
  
Johan Jönsson (M) och Göder Bergermo (L) föreslår att Jan Rudén (S) och Christian León 
Lundbergs (ST) tilläggsförslag avslås. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Rudéns (S) och Christian León 
Lundbergs (ST) tilläggsförslag.  
 
Beslut skickas till 
Anders.hulterstrom@stenungsund.se 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
Therese.brattfors@stenungsund.se 
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Helena Cessford Till kommunfullmäktige 
Lokalstrateg 
 
 
Komplettering - Stängning och rivning av Stora Höga förskola samt 
etablering av tillfälligt särskilt boende på fastigheten 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-07 (§ 60), i samband med presentationen av ärende om 
Stängning och rivning av Stora Höga samt etablering av tillfälligt särskilt boende på 
fastigheten, om följande kompletteringar inför kommunfullmäktige: 
 

• Behovet av särskilt boendeplatser, inklusive redovisning av kösituation och prognos, 
till och med 2026. 

 
• Kostnaden för upprättande av tillfälliga boendeplatser, inklusive kostnad per år samt 

kostnad för avveckling, i jämförelse med kostnad för permanenta boendeplatser. 
 

• Kostnaden för den eventuella rivningen av förskolan. 
 
Nedan följer redovisning utifrån respektive rubrik: 
 
Behovet av särskilda boendeplatser, inklusive redovisning av kösituation och prognos, 
till och med 2026. 
Antalet invånare som är 65 år eller äldre ökar. Från 2021 och fram till 2026 blir antalet äldre 
drygt 430 fler. Gruppen 80+ växer med nästan 30%. Antalet platser inom särskilt boende som 
behövs styrs inte av ålder utan av omvårdnadsbehov men det finns en koppling mellan ökad 
ålder och ökade behov av stöd och hjälp. Behovet av platser har påverkats positivt över tiden 
genom att människors hälsa blivit mycket bättre genom läkemedel, operationer och 
hjälpmedel. Flertalet vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Hemtjänsten ökar sin 
verksamhet med ett område under 2023. Det är alltså många faktorer som påverkar ett 
framtida behov av platser och det är därför svårt att prognostisera. 
 
Nuvarande behov av platser är högt jämfört med tidigare års prognoser, möjligen på grund av 
en avtagande pandemin och därmed ökat intresse för plats på särskilt boende. 
  
Antalet utflyttade/avlidna har minskat de senaste åren. Verksamheten strävar efter att behålla 
dessa låga tal genom att använda de erfarenheter och nya arbetssätt som tillämpats under 
pandemin så tidigare omsättningssiffror är troligen inaktuella. 
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Prognosen är framtagen med utgångspunkt i befintliga beslutade bifall och visar på ett ökat 
behov av platser jämfört med tidigare prognoser. Under vecka sju år 2022 fanns ett underskott 
med 37 platser. Behovet av platser varierar också över året. Nedan framgår att det finns ett 
fortsatt underskott av platser. 
 

 
Prognos fram till år 2026 baserad på aktuellt antal bifall applicerat på befolkningsprognosen. 
 

 
 
Kostnaden för upprättande av tillfälliga boendeplatser, inklusive kostnad per år samt 
kostnad för avveckling, i jämförelse med kostnad för permanenta boendeplatser. 
Kostnad för inhyrning av moduler med 30 lägenheter samt personal- och gemensamhetsytor 
påverkas av många faktorer som kommer att utredas vidare under projekteringen. En grov 
uppskattning framtagen med input från moduluthyrare och erfarenhet från tidigare 
moduletableringar visas i tabellen nedan. Tre modulleverantörer har ombetts inkomma med 
en uppskattning av kostnader. Eftersom inget förfrågningsunderlag finns framtaget saknas 
specifikation på innehåll och krav på boendet. Två av leverantörerna har återkommit med 

2018 2019 2020 2021
Antal nyinflyttade 70 65 46 73
Antal avlidna/utflyttade 72 62 47 56

OMSÄTTNING SÄBO-platser

Platser /behov 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026
Befintligt antal korttid- och SÄBOplatser 214 214 214 214 200
Tillfälligt boende 30 30 30
Hasselhöjden 80
Summa platser 214 244 244 244 280
Prognostiserat behov baserat på aktuellt utfall 265 275 285 296 307
Under/överskott -51 -31 -41 -52 -27
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svar. Det är stor skillnad mellan summorna varför förvaltningen i tabellen visar det högre 
priset för att ta höjd för olika innehåll och utseende. 
 

 
 

 
 
Vid inhyrning av moduler tillkommer engångskostnader som behandlas som driftskostnader. 
När byggnation sker i egen regi och byggnaden planeras stå kvar över tid ingår de flesta av 
dessa kostnader i investeringen vilken skrivs av över tid och påverkar driftskostnaderna i form 
av årliga kapitalkostnader. 
 
Kostnaderna i tabellen nedan visar den årliga driftskostnaden för verksamheten inklusive 
lokal-, måltids- och IT-kostnader. Vid tidpunkten för etablering och avetablering tillkommer 
engångskostnader för dessa till årets driftskostnader. 
 

 
 
 
Kostnaden för den eventuella rivningen av förskolan. 
Rivningskostnaden för Stora höga förskola uppskattas till cirka 400 tkr inklusive sanering av 
eternittaket. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kompletterande tjänsteskrivelse 22-02-20 
Beslut kommunstyrelsen 2022-02-07 § 60 
Tjänsteskrivelse 2021-12-13 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 

Investeringar, tkr Inhyrd modul Egen byggnation

Investering byggnad 90 000

Investering inventarier 3 100 3 100
Summa 3 100 93 100

Driftskostnader, tkr Inhyrd modul Egen byggnation
Lokal-, verksamhets-, måltid- och itkostnader 21 000 22 000
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Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
erica.bjarsved@stenungsund.se 
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§ 60 Dnr: KS 2022/22 
 
Stängning och rivning av Stora Höga förskola samt etablering av 
tillfälligt särskilt boende på fastigheten 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inför kommunfullmäktiges behandling av 
ärendet komplettera beslutsunderlaget med information om: 

• Behovet av särskilt boendeplatser, inklusive redovisning av kösituation och prognos, 
till och med 2026. 

• Kostnaden för upprättande av tillfälliga boendeplatser, inklusive kostnad per år samt 
kostnad för avveckling, i jämförelse med kostnad för permanenta boendeplatser. 

• Kostnaden för den eventuella rivningen av förskolan. 
 
Kommunstyrelsen förklarar i övrigt uppdraget att redogöra för vilka möjligheter det finns att 
utöka antalet platser inom särskilt boende på kort sikt som slutfört.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att permanent stänga Stora Höga förskola samt riva byggnaden. 
Kostnaderna för rivning finansieras inom Fastighets ram för år 2022.  

Kommunfullmäktige beslutar att etablera ett tillfälligt särskilt boende på den plats där Stora 
Höga förskola finns idag. Etableringen sker genom inhyrning av lokaler med cirka 30 platser 
från och med år 2023 fram till dess att nytt permanent särskilt boende står klart.  

Driftskostnaderna för inhyrning av det tillfälliga särskilda boendet arbetas in i 2023 års 
budget.  

 
Reservationer 
Agneta Pettersson Bell (ST) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
återremiss. 
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Protokollsanteckning 
Maria Renfors (M): 
”Stenungsunds kommun har nu två överklagade detaljplaner som innebär att vi behöver 
forcera fram alternativa lösningar för välfärdstjänster vi beslutat att kommunen ska 
tillhandahålla: Hallerna förskola och Hasselhöjden äldreboende.  
 
Det ursprungliga beslutsunderlaget för ett tillfälligt äldreboende i Stora Höga saknar i allt 
väsentligt den information som ett ärende av den här karaktären brukar omfatta. Det starkaste 
argumentet för det här alternativet är att vi saknar andra och att det nu är bråttom. Det är 
mycket bra att kommunstyrelsen på Kristdemokraternas initiativ beslutat att ärendet ska 
kompletteras med information om behov, kösituation och kostnader, innan beslut fattas av 
kommunfullmäktige. 

SKL uppmanade 2019 regeringen och berörda domstolar att ta initiativ som förkortar 
överklagandeprocesser då dessa riskerar att planerade byggnationer försenas, fördyras och till 
och med hindrar byggnationer för att alls bli av. Detta har tyvärr inte skett. 

Givet att överklaganden av detaljplaner blivit allt vanligare och domstolarnas 
handläggningstider fortsatt drar ut på tiden behöver kommunens resurser planeras så att fler 
processer kan drivas parallellt för att ha större rådighet och fler alternativ. Vi ser även positivt 
på att kommunen vänder sig till externa aktörer och markägare i dessa processer.” 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stora Höga förskola består av två avdelningar vilka är pausade sedan hösten 2020. Ingen 
verksamhet bedrivs i lokalen. Anledningen till att förskolans båda avdelningar pausades var 
att det fanns ett överskott av förskoleplatser i den södra kommundelen. Enligt prognosen finns 
det tillräckligt med platser under hela prognosperioden varför förvaltningen inte ser ett behov 
av att ha kvar förskolan.   
 
Kommunen har ett behov av att öka antalet platser på särskilt boende för äldre. Den 
långsiktiga planen är att bygga ett nytt permanent särskilt boende på Hasselhöjden. 
Detaljplanen är dock överklagad och det planerade boendet är därför fördröjt. 
Befolkningsprognosen visar att det kommer att saknas platser fram till dess att det nya 
boendet står klart. Ett tillfälligt boende behöver därför inrättas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Bilaga 1 Karta 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C), Jan Rudén (S), Himan Mojtahedi (S) och Ulla Johansson (SD), 
tillstyrker förvaltningens förslag. 
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Agnet Pettersson Bell (ST) föreslår att ärendet återremitteras, med motiveringen att en 
alternativ placering av det tillfälliga särskilda boendet ska utredas.  
 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet, med motiveringen 
att ge förvaltningen i uppdrag att:  

• Redovisa behovet av särskilda boendeplatser, inklusive redovisning av kösituation och 
prognos, till och med 2026. 

• Utreda kostnaden för upprättande av tillfälliga boendeplatser, inklusive kostnad per år 
samt kostnad för avveckling, i jämförelse med kostnad för permanenta boendeplatser. 

• Utreda kostnaden för den eventuella rivningen av förskolan. 
 

Nedzad Deumic (KD) förslår som tillägg till förvaltningens förslag, om återremiss enligt egen 
motivering ej bifalles, att förvaltningen får uppdrag att inför kommunfullmäktiges behandling 
av ärendet komplettera beslutsunderlaget med information om: 

• Behovet av särskilt boendeplatser, inklusive redovisning av kösituation och prognos, 
till och med 2026. 

• Kostnaden för upprättande av tillfälliga boendeplatser, inklusive kostnad per år samt 
kostnad för avveckling, i jämförelse med kostnad för permanenta boendeplatser. 

• Kostnaden för den eventuella rivningen av förskolan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag, därmed faller Agneta Pettersson Bells 
(ST) respektive Nedzad Deumics (KD) respektive förslag om återremiss.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag och 
konstaterar att så sker.  
 
Ordförande frågar slutligen om kommunstyrelsen kan anta Nedzad Deumics (KD) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Helena Cessford Till kommunfullmäktige 
Lokalstrateg 
 
 
Stängning och rivning av Stora Höga förskola samt etablering av 
tillfälligt särskilt boende på fastigheten 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att redogöra för vilka möjligheter det finns att utöka 
antalet platser inom särskilt boende på kort sikt som slutfört.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att permanent stänga Stora Höga förskola samt riva byggnaden. 
Kostnaderna för rivning finansieras inom Fastighets ram för år 2022.  

Kommunfullmäktige beslutar att etablera ett tillfälligt särskilt boende på den plats där Stora 
Höga förskola finns idag. Etableringen sker genom inhyrning av lokaler med cirka 30 platser 
från och med år 2023 fram till dess att nytt permanent särskilt boende står klart.  

Driftskostnaderna för inhyrning av det tillfälliga särskilda boendet arbetas in i 2023 års 
budget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stora Höga förskola består av två avdelningar vilka är pausade sedan hösten 2020. Ingen 
verksamhet bedrivs i lokalen. Anledningen till att förskolans båda avdelningar pausades var 
att det fanns ett överskott av förskoleplatser i den södra kommundelen. Enligt prognosen finns 
det tillräckligt med platser under hela prognosperioden varför förvaltningen inte ser ett behov 
av att ha kvar förskolan.   
 
Kommunen har ett behov av att öka antalet platser på särskilt boende för äldre. Den 
långsiktiga planen är att bygga ett nytt permanent särskilt boende på Hasselhöjden. 
Detaljplanen är dock överklagad och det planerade boendet är därför fördröjt. 
Befolkningsprognosen visar att det kommer att saknas platser fram till dess att det nya 
boendet står klart. Ett tillfälligt boende behöver därför inrättas. 
 
Beskrivning av ärendet 
Stora Höga förskola stängs permanent 
Stora Höga förskola består av två avdelningar vilka är pausade sedan hösten 2020. Ingen 
verksamhet bedrivs i lokalen. Anledningen till att förskolans båda avdelningar pausades var 
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att det fanns ett överskott av förskoleplatser i den södra kommundelen. Enligt prognosen finns 
det tillräckligt med platser under hela prognosperioden varför förvaltningen inte ser ett behov 
av att ha kvar förskolan.   
 
Förskolebyggnadens tekniska status är dålig, kök och ventilation är undermålig, krav om 
tillgänglighet uppfylls inte och det saknas tillräckliga personalutrymmen. Förvaltningens 
bedömning är att byggnaderna är i så dåligt skick att de inte lämpar sig för att bygga om eller 
till.  
 
Förskolan kan stängas och byggnaderna rivas för att istället ge möjlighet till att använda 
marken för andra ändamål. 
 
Etablering av tillfälligt särskilt boende på den plats där Stora Höga förskola står idag 
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd. Särskilt boende erbjuds personer som har så stora vård- 
och omsorgsbehov att de inte längre klarar att bo hemma.  
 
Nytt särskilt boende är planerat på Hasselhöjden. Detaljplanen är överklagad och datum för 
planerat färdigställande är framflyttat. För att klara behovet av platser fram till dess att nytt 
särskilt boende är klart behöver nya tillfälliga platser tillskapas eller platser köpas in. 
Prognosen visar att det kommer att saknas platser fram till dess att nytt boende står klart. 
Behovet av platser kommer att öka under hela prognosperioden. För närvarande köper 
kommunen sex korttidsplatser från Orust kommun, varav fem är på heltid och en plats delas 
av fyra personer.  
 
Det råder brist på platser i närområdet varför möjligheten till köp av platser är begränsad. Att 
köpa plats utanför kommunen kan innebära en olägenhet för boende och anhöriga då resvägen 
oftast blir längre. Det finns förnärvarande inga demensplatser att köpa. 
 
I brist på plats får personen istället bo kvar hemma med stora hemtjänstinsatser. De anhöriga, 
om de finns, får ta ett stort ansvar. Det mänskliga lidandet kan bli stort om en person med 
demens får bo kvar hemma och kan ge upphov till stor oro och ångest. Det är också förenat 
med risker som till exempel att de avviker från bostaden utan att hitta hem och för att spisen 
lämnas på med risk för brand. 
 
När fler blir kvar på korttidsboende i väntan på ordinarie plats fördröjs hemtagning från 
sjukhus med en kostnad som följd.  
 
Om IVO (inspektionen för vård och omsorg) bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt 
länge på plats så kan de göra en ansökan om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten.  
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Förvaltningen föreslår att ett tillfälligt boende med cirka 30 lägenheter etableras för att 
säkerställa att det kan erbjudas platser i kommunen för de personer som behöver plats på 
särskilt boende och att specialanpassade moduler hyrs in fram till dess att nytt permanent 
boende beräknas stå klart på Hasselhöjden.  
 
Det finns ingen plats för moduler i direkt anslutning till något av kommunens befintliga 
boenden varför en ny placering är nödvändig.  
 
Modulerna föreslås placeras på fastigheten för Stora Höga förskola. Fastigheten ligger med 
mycket god närhet till kollektivtrafik, sex minuters gångväg till tågstation och två minuters 
gångväg till busshållplats med täta avgångar. Det tar åtta respektive tolv minuter från 
Stenungsunds station till Stora höga station. Befintlig anslutning för el och VA finns på 
fastigheten. 
 
Uppdrag från kommunstyrelsen initierat av Lisbeth Svensson (L) 
Kommunstyrelsen gav den 29 november 2021 förvaltningen i uppdrag att redogöra för vilka 
möjligheter det finns att utöka antalet platser i det kortare perspektivet och därmed undanröja 
den kö-situation som nu råder. Förvaltningens förslag är att den nuvarande kön hanteras 
genom att ett tillfälligt boende etableras där Stora Höga förskola står idag.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för inhyrningen arbetas in i 2023 års driftsbudget och kostnaderna för rivning av 
förskolan tas i Fastighets budget för 2022. 
 
Den genomsnittliga kostnaden för 30 platser utifrån nuvarande bestånd uppgår till cirka 19 
mnkr inklusive hyra. Vad kostnaden för inhyrningen kommer att uppgå till blir först klart i 
samband med en upphandling.  
 
De korttidsplatser som kommunen för närvarande köper in kostar ca 800 tkr per år och för 
varje dygn som en färdigbehandlad patient behöver vara kvar på sjukhuset istället för att 
flyttas till en ordinarie plats på ett SÄBO betalar kommunen 9 800 kr. 
 
Avgiften för vite brukar bli samma som den kostnad kommunen skulle haft vid verkställande, 
ca 640 tkr per år. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet påverkar inte barn direkt eftersom boendet är avsett för äldre personer dock 
underlättar en placering med goda kommunikationer möjligheten för barn att besöka äldre 
anhöriga. 
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Juridiska bedömningar 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 5 § ska kommunen inrätta särskilda boendeformer för 
service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.  
 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin livsföring enligt SoL 4 kap. 1§. 
 
De beslut om bistånd och insatser som kommunerna fattar enligt socialtjänstlagen ska 
verkställas inom skälig tid. Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna 
rapportera detta till IVO. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge så 
kan de göra en ansökan om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. När 
domen vunnit laga kraft fakturerar IVO kommunen den utdömda avgiften. 
 
För att placera modulerna på fastigheten krävs ett tidsbegränsat bygglov. Tidsbegränsat 
bygglov meddelas om lagkrav är uppfyllda enligt 9 kap. 33 § Plan och bygglagen. För en 
åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30–32 a §§ får ett 
tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en 
begränsad tid. Inväntande av detaljplan för ny detaljplan är ett möjligt skäl. Något beslut om 
bygglov kan dock inte tas förrän en leverantör är vald och ansökan om bygglov är inlämnad. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr tre om god hälsa och välbefinnande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Bilaga 1 Karta 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
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§ 64 Dnr: KS 2021/305 
 
Svar på återremiss - Utökning av ramar i budget 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i samband med bokslutsdagen 2023 
återrapportera utfallet av den särskilda ramutökningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka budgeten för 2022 med 7,4 mnkr som fördelas med 3,3 
mnkr till stödfunktioner, 1,4 mnkr till samhällsbyggnad, 0,4 mnkr till kultur/fritid, 1,3 mnkr 
till grundskolan, 0,5 mnkr till sektorsövergripande sektor utbildning samt 0,5 mnkr till 
sektorsövergripande sektor socialtjänst. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under 2021 skrivit upp sin 
skatteunderlagsprognos för 2022. Även riktade bidrag till vård och omsorg kvarstår under 
2022. Sammanfattningsvis beräknas ökningen i skatteintäkter och bidrag medföra att 
intäkterna för Stenungsunds kommun kommer att bli högre än vad som ursprungligen 
beräknades i strategisk plan. Förvaltningen föreslår att delar av de ökade intäkterna fördelas ut 
i sektorerna för i huvudsak engångssatsningar men även vissa permanenta satsningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 10 januari 2022 (§ 32) att återremittera ärendet, med 
motiveringen att förvaltningen ska redovisa kostnad per föreslagen satsning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-03 
Beslut kommunstyrelsen 2022-01-10 § 32 
Tjänsteskrivelse 2022-01-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår som tillägg, till förvaltningens förslag, att kommunstyrelsen 
ger förvaltningen i uppdrag att i samband med bokslutsdagen 2023 återrapportera utfallet av 
den särskilda ramutökningen. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag och 
konstaterar att så sker.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta Nedzad Deumics (KD) tilläggsförslag och 
konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Erica Bjärsved Till kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
 
 
Svar på återremiss - Utökning av ramar i budget 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka budgeten för 2022 med 7,4 mnkr som fördelas med 3,3 
mnkr till stödfunktioner, 1,4 mnkr till samhällsbyggnad, 0,4 mnkr till kultur/fritid, 1,3 mnkr 
till grundskolan, 0,5 mnkr till sektorsövergripande sektor utbildning samt 0,5 mnkr till 
sektorsövergripande sektor socialtjänst. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under 2021 skrivit upp sin 
skatteunderlagsprognos för 2022. Även riktade bidrag till vård och omsorg kvarstår under 
2022. Sammanfattningsvis beräknas ökningen i skatteintäkter och bidrag medföra att 
intäkterna för Stenungsunds kommun kommer att bli högre än vad som ursprungligen 
beräknades i strategisk plan. Förvaltningen föreslår att delar av de ökade intäkterna fördelas ut 
i sektorerna för i huvudsak engångssatsningar men även vissa permanenta satsningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 10 januari 2022 (§ 32) att återremittera ärendet, med 
motiveringen att förvaltningen ska redovisa kostnad per föreslagen satsning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Strategisk plan för 2022 bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
skatteunderlagsprognos från april 2021. Därefter har staten aviserat ökade bidrag till 
kommunerna och beslut om detta fattades av Riksdagen den 16 december 2021. 

I skatteprognosen per den 16 december 2021 framgår att skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras uppgå till 1 793,4 mnkr för Stenungsunds kommun för 2022. Det är 37,2 mnkr 
mer än vad som räknats med i Strategisk plan för 2022. Det är fortfarande ett mycket osäkert 
läge i Sverige till följd av pandemin och därmed också en stor osäkerhet i prognoserna för 
skatteintäkterna. 

Det har även för 2022 aviserats medel för äldreomsorgssatsningar. För Stenungsunds del 
beräknas dessa uppgå till ca 10 mnkr. Medlen hanteras av Socialstyrelsen och kommer inte 
via generella statsbidrag.  
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Förvaltningen föreslår att delar av den prognostiserade ökningen av skatteintäkter och bidrag 
budgeteras in i verksamheterna för 2022. Då prognoserna är relativt osäkra föreslår 
förvaltningen både engångssatsningar och mer permanenta satsningar. Dessutom föreslår 
förvaltningen att de särskilda satsningar inom vård och omsorg som gjordes för 2021 
fortsätter 2022.  

Engångssatsningar 

En del av de ökade intäkterna kommer att avsättas för att genomföra satsningar av 
engångskaraktär. Dessa satsningar är inte kostnadsdrivande de kommande åren. Några av 
engångssatsningarna är tvååriga och återkommer då i särskilda satsningar i Strategisk plan 
2023. Inom sektor stödfunktioner består satsningarna av valsamordnare, 300 tkr, fortsatt 
arbete med migrering av nya servrar, 500 tkr samt kompensation för högre livsmedelspriser, 
500 tkr. Inom sektor samhällsbyggnad består satsningarna av förbättrad vattenmiljö i 
vattendrag, 350 tkr samt datorer (på grund av fler anställda och praktikanter), 100 tkr. Inom 
sektor utbildning och kultur och fritid består satsningarna av Kulturhuset 30 år där det 
planeras för 30 programpunkter med jubileumsstämpel som riktas till alla åldersgrupper, 200 
tkr, kulturminnesvårdsprogram 100 tkr samt test av konceptet ”After school” på 
Kristinedalsskolan, 75 tkr för att ge möjligheter till aktiviteter efter skoltid.  

Tvåårssatsningarna inom sektor stödfunktioner avser en förstärkning av 
digitaliseringsåtgärder med fokus på digitala tjänster 500 tkr samt att höja nivån på 
kommunens dokument- och ärendehantering, 500 tkr. Inom grundskolan består 
tvåårssatsningarna av ett pilotprojekt med administrativt stöd i form av en skolintendent till 
grundskolerektorerna som ska leda till avlastning och möjliggörande av ett mer tillgängligt 
och nära ledarskap i grundskolan, 500 tkr. Engångssatsningarna uppgår till 3,6 miljoner 
kronor.  

Permanenta satsningar 

En del av de ökade intäkterna kommer att avsättas för att genomföra satsningar av mer 
permanent karaktär. Förvaltningen har för avsikt att prioritera de permanenta satsningarna i 
det förslag till budget som ska presenteras för ekonomi/personalberedningen i mars 2022. Ett 
par av de permanenta satsningarna berör nya lagkrav, bland annat kommuner mot brott, 300 
tkr, samt införande av visselblåsarfunktion, 200 tkr. Dessa två satsningar samt uppstart av 
central systemförvaltarorganisation, 500 tkr, sker inom sektor stödfunktioner.  

En ökad satsning behöver göras på robustheten och uthålligheten i kommunens organisation. 
Det har blivit mycket tydligt i pandemins spår.  Inom sektor utbildning och sektor socialtjänst 
sker satsningen på processledning för att säkerställa sektorns administrativa, kvalitetssäkrande 
och utredande processer med 500 tkr för vardera sektor. Syftet är bland annat att säkerställa 
att beslut verkställs samt uppföljning, dvs ökad robusthet för en mer hållbar organisation. 
Inom grundskolan behöver arbetet med att organisera för särskilt stöd förstärkas, 800 tkr. 
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Inom sektor samhällsbyggnad sker satsningen på förstärkning av tjänster inom strategiska 
markfrågor, trafik samt infrastruktur med 1 000 tkr. Syftet med satsningen är att främja bättre 
framdrift inom detaljplaner och investeringsprojekt samt att ta ett samlat grepp kring 
strategiska markfrågor som en viktig investering för framtida intäkter och möjlighet till 
fortsatt befolkningstillväxt. De permanenta satsningarna uppgår till 3,8 miljoner kronor.  

Satsningar inom vård och omsorg 

Kommunen kommer även för 2022 att få riktade statsbidrag till vård och omsorg. Medlen 
beräknas uppgå till ca 10 mnkr och kommer användas till de särskilda satsningar inom vård 
och omsorg som påbörjades 2021.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Engångssatsningarna uppgår till 3,6 mnkr och de permanenta satsningarna till 3,8 mnkr. 
Förvaltningens förslag är att medlen fördelas enligt nedanstående:  

• Sektor stödfunktioner får en utökad ram på 3,3 mnkr.  
• Sektor samhällsbyggnad får en utökad ram på 1,4 mnkr. 
• Sektor utbildning får en utökad ram på 2,2 mnkr, varav 0,4 mnkr tilldelas kultur och 

fritid och 1,3 mnkr grundskolan samt 0,5 mnkr sektorsövergripande.  
• Sektor socialtjänst får en utökad ram på 0,5 mnkr för sektorsövergripande. 

Sammantaget innebär det att 7,4 mnkr av de ytterligare 37,2 mnkr budgeteras in i 
verksamheternas ramar. Då det fortfarande finns en stor osäkerhet i skatteprognoserna och 
även gällande både intäkter och kostnader till följd av pandemin bedömer förvaltningen inte 
att alla tillkommande medel bör fördelas ut.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att de flesta av åtgärderna inte har någon direkt konsekvens för barn. 
Vissa satsningar, såsom den permanenta satsningen gällande att organisera för särskilt stöd, 
bedöms dock påverka barn på ett positivt sätt. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör flera mål i Agenda 2030, bland annat mål 4 om god utbildning och mål 16 om 
fredliga och inkluderande samhällen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-03 
Beslut kommunstyrelsen 2022-01-10 § 32 
Tjänsteskrivelse 2022-01-03 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

  
 
 
 
 
§ 32 Dnr: KS 2021/305 
 
Utökning av ramar i budget 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet, med motiveringen att förvaltningen ska redovisa 
kostnad per förslagen satsning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under 2021 skrivit upp sin 
skatteunderlagsprognos för 2022. Även riktade bidrag till vård och omsorg kvarstår under 
2022. Sammanfattningsvis beräknas ökningen i skatteintäkter och bidrag medföra att 
intäkterna för Stenungsunds kommun kommer att bli högre än vad som ursprungligen 
beräknades i strategisk plan. Förvaltningen föreslår att delar av de ökade intäkterna fördelas ut 
i sektorerna för i huvudsak engångssatsningar men även vissa permanenta satsningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet, med motiveringen 
att förvaltningen ska redovisa kostnad per förslagen satsning. 
 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker Nedzad Deumics (KD) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återemitteras. Ordförande konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återremitteras, med motivering enligt Nedzad 
Deumic (KD). 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
Erica.bjarsved@stenungsund.se  
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Erica Bjärsved Till kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
 
 
Utökning av ramar i budget 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka budgeten för 2022 med 7,4 mnkr som fördelas med 3,3 
mnkr till stödfunktioner, 1,4 mnkr till samhällsbyggnad, 0,4 mnkr till kultur/fritid, 1,3 mnkr 
till grundskolan, 0,5 mnkr till sektorsövergripande sektor utbildning samt 0,5 mnkr till 
sektorsövergripande sektor socialtjänst. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under 2021 skrivit upp sin 
skatteunderlagsprognos för 2022. Även riktade bidrag till vård och omsorg kvarstår under 
2022. Sammanfattningsvis beräknas ökningen i skatteintäkter och bidrag medföra att 
intäkterna för Stenungsunds kommun kommer att bli högre än vad som ursprungligen 
beräknades i strategisk plan. Förvaltningen föreslår att delar av de ökade intäkterna fördelas ut 
i sektorerna för i huvudsak engångssatsningar men även vissa permanenta satsningar. 
 
Beskrivning av ärendet 
Strategisk plan för 2022 bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKR)  
skatteunderlagsprognos från april 2021. Därefter har staten aviserat ökade bidrag till 
kommunerna och beslut om detta fattades av Riksdagen den 16 december 2021. 

I skatteprognosen per den 16 december 2021 framgår att skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras uppgå till 1 793,4 mnkr för Stenungsunds kommun för 2022. Det är 37,2 mnkr 
mer än vad som räknats med i Strategisk plan för 2022. Det är fortfarande ett mycket osäkert 
läge i Sverige till följd av pandemin och därmed också en stor osäkerhet i prognoserna för 
skatteintäkterna. 

Det har även för 2022 aviserats medel för äldreomsorgssatsningar. För Stenungsunds del 
beräknas dessa uppgå till ca 10 mnkr. Medlen hanteras av Socialstyrelsen och kommer inte 
via generella statsbidrag.  

Förvaltningen föreslår att delar av den prognostiserade ökningen av skatteintäkter och bidrag 
budgeteras in i verksamheterna för 2022. Då prognoserna är relativt osäkra föreslår 
förvaltningen både engångssatsningar och mer permanenta satsningar. Dessutom föreslår 
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förvaltningen att de särskilda satsningar inom vård och omsorg som gjordes för 2021 
fortsätter 2022.  

Engångssatsningar 

En del av de ökade intäkterna kommer att avsättas för att genomföra satsningar av 
engångskaraktär. Dessa satsningar är inte kostnadsdrivande de kommande åren. Några av 
engångssatsningarna är tvååriga och återkommer då i särskilda satsningar i Strategisk plan 
2023. Exempel på engångssatsningar är bland annat valsamordnare, fortsatt arbete med 
migrering av nya servrar, naturvård, kulturhuset 30 år samt kompensation för högre 
livsmedelspriser. Tvåårssatsningarna avser e-tjänstutvecklare, höja nivån på kommunens 
dokument- och ärendehantering samt pilotprojekt med skolintendent i ett skolområde. 
Engångssatsningarna uppgår till 3,6 miljoner kronor.  

Permanenta satsningar 

En del av de ökade intäkterna kommer att avsättas för att genomföra satsningar av mer 
permanent karaktär. Förvaltningen har för avsikt att prioritera de permanenta satsningarna i 
det förslag till budget som ska presenteras för ekonomi/personalberedningen i mars 2022. Ett 
par av de permanenta satsningarna berör nya lagkrav, bland annat kommuner mot brott samt 
visselblåsarfunktion. En ökad satsning behöver göras på robustheten i kommunens 
organisation och det har blivit mycket tydligt i pandemins spår. Inom grundskolan behöver 
arbetet med att organisera för särskilt stöd förstärkas. De permanenta satsningarna uppgår till 
3,8 miljoner kronor.  

Satsningar inom vård och omsorg 

Kommunen kommer även för 2022 att få riktade statsbidrag till vård och omsorg. Medlen 
beräknas uppgå till ca 10 mnkr och kommer användas till de särskilda satsningar inom vård 
och omsorg som påbörjades 2021.  

 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Engångssatsningarna uppgår till 3,6 mnkr och de permanenta satsningarna till 3,8 mnkr. 
Förvaltningens förslag är att medlen fördelas enligt nedanstående:  

• Sektor stödfunktioner får en utökad ram på 3,3 mnkr.  
• Sektor samhällsbyggnad får en utökad ram på 1,4 mnkr. 
• Sektor utbildning får en utökad ram på 2,2 mnkr, varav 0,4 mnkr tilldelas kultur och 

fritid och 1,3 mnkr grundskolan samt 0,5 mnkr sektorsövergripande.  
• Sektor socialtjänst får en utökad ram på 0,5 mnkr för sektorsövergripande. 
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Sammantaget innebär det att 7,4 mnkr av de ytterligare 37,2 mnkr budgeteras in i 
verksamheternas ramar. Då det fortfarande finns en stor osäkerhet i skatteprognoserna och 
även gällande både intäkter och kostnader till följd av pandemin bedömer förvaltningen inte 
att alla tillkommande medel bör fördelas ut.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att de flesta av åtgärderna inte har någon direkt konsekvens för barn. 
Vissa satsningar, såsom den permanenta satsningen gällande att organisera för särskilt stöd, 
bedöms dock påverka barn på ett positivt sätt. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör flera mål i Agenda 2030, bland annat mål 4 om god utbildning och mål 16 om 
fredliga och inkluderande samhällen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-03 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-02-07

  
 
 
 
 
§ 66 Dnr: KS 2022/76 
 
Tilläggsbudget 2022 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Stenungsund kommuns andel av tilläggsbudgeten 
till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF, som uppgår till 6 082 tkr. Det innebär att 
budgeten till SBRF för 2022 utökas med 6 082 tkr till totalt 25 044 tkr. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har hemställt hos respektive 
medlemskommun om en tilläggsbudget för 2022 om totalt 12 300 tkr. Stenungsunds 
kommuns andel är 6 082 tkr.  2 970 tkr av Stenungsunds andel i tilläggsbudgeten avser det 
intäktsbortfall som uppstod i samband med upphörande av industriavtalet och som i sin helhet 
påverkar Stenungsunds kommun.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-26 
Powerpointpresentation 
 
Beslut skickas till 
peter.m.johansson@sbrf.se 
lars.klevensparr@rsgbg.se 
maria.holmberg@stenungsund.se 
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Maria Holmberg Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Tilläggsbudget 2022 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Stenungsund kommuns andel av tilläggsbudgeten 
till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF, som uppgår till 6 082 tkr. Det innebär att 
budgeten till SBRF för 2022 utökas med 6 082 tkr till totalt 25 044 tkr. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har hemställt hos respektive 
medlemskommun om en tilläggsbudget för 2022 om totalt 12 300 tkr. Stenungsunds 
kommuns andel är 6 082 tkr.  2 970 tkr av Stenungsunds andel i tilläggsbudgeten avser det 
intäktsbortfall som uppstod i samband med upphörande av industriavtalet och som i sin helhet 
påverkar Stenungsunds kommun.  
 
Beskrivning av ärendet 
På medlemssamrådet den 13 januari 2022 presenterade ledningen för SBRF förslag på en 
tilläggsbudget utöver beslutad budget 2022. Tilläggsbudgeten består av tre delar. 
 

• En tillfällig utökning under 2022 som avser utökning av operativ chef (bitr 
Räddningschef). Idag innehas tjänsten som räddningschef och operativ chef av samma 
person. Vidare syftar den tillfälliga utökningen till att utöka med verksamhets- och 
utvecklingsledare, förstärkning av 100% HR samt 25% ekonomtjänst. 

• En permanent utökning i den operativa bemanningen med 6 stycken heltidspersonal 
samt två stycken räddningspersonal i beredskap (RIB). 

• Budgettillskott som täcker förändringar i samband med uppsägning av industriavtalet, 
helt relaterat till Stenungsunds kommun.  
 

Tilläggsbudgeten för 2022 ger förbundet förutsättningar att förbereda inför kommande 
samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg samt att stärka upp den operativa förmågan 
och möjliggöra att leva upp till arbetsmiljöverkets krav. Dessutom bidrar den till att 
säkerställa det kommunala räddningstjänstuppdraget.   
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Den totala tilläggsbudgeten är på 12 300 tkr och fördelas mellan medlemskommunerna enligt 
nedan. 
 Tilläggsbudget 

2022 tkr 
Upphörande 
industriavtal tkr 

Summa 
tilläggsbudget 
tkr 

Varav tillfällig 
del 

Lilla Edet 2 726    2 726     941 
Tjörn 3 491    3 491 1 205 
Stenungsund 3 112 2 970   6 082 1 074 
Summa 9 330 2 970 12 300 3 220 
     
  
I skatteprognosen per den 16 december 2021 framgår att skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras uppgå till 1 793,4 mnkr för Stenungsunds kommun för 2022. Det är 37,2 mnkr 
mer än vad som räknats med i Strategisk plan för 2022. 
 
Förvaltningen föreslår att en del av den prognostiserade ökningen av skatteintäkter och bidrag 
används som finansiering till Stenungsunds kommuns andel av SBRF:s föreslagna 
tilläggsbudget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I skatteprognosen per den 16 december 2021 framgår att skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras uppgå till 1 793,4 mnkr för Stenungsunds kommun för 2022. Det är 37,2 mnkr 
mer än vad som räknats med i Strategisk plan för 2022. 
 
Förvaltningen föreslår att en del av den prognostiserade ökningen av skatteintäkter och bidrag 
används som finansiering till Stenungsunds kommuns andel av SBRF:s föreslagna 
tilläggsbudget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser en tilläggsbudget för räddningstjänsten och påverkar därför inte direkt barn. 
Precis som alla andra medborgare i Stenungsunds kommun påverkas dock barn av 
räddningstjänsten utifrån verksamhetens uppdrag att genomföra räddningsinsatser för att 
minska skador till följd av bränder och andra olyckor.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-26 
Powerpointpresentation 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
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Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
peter.m.johansson@sbrf.se 
lars.klevensparr@rsgbg.se 
maria.holmberg@stenungsund.se 

mailto:peter.m.johansson@sbrf.se
mailto:lars.klevensparr@rsgbg.se
mailto:maria.holmberg@stenungsund.se




Tillägg utöver beslutad budget 2022 

• Syfte och mål - framåt?  
• Arbetsmiljön?
• Förutsättningar – SBRF 2022?! 
(bemanning, vakanser, sjukdom, utbildning – budget 2022?)

        
        

   Utkast



SBRF 2022  

Tf Operativ chef
(Bitr RcH)

Platschef
Tjörn

Platschef
Lilla Edet

Platschef
Stenungsund

Chef 
Förebyggande

HR ansvarig
Utvecklingsstrateg

Administratörer

Tf Förbundsdirektör
Tf Bitr Förbundsdirektör 

Utökning av 
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1 st 
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IPA – SBRF?

        
        

   Utkast



Operativ bemanning-2022

Områdeschef
Tjörn

Områdeschef
Lilla Edet

Områdeschef
Stenungsund

+ Utökning av 
bemanning

HÖK 6st 
RIB 0st 

HÖK 0st 
RIB  2st 

HÖK 0st
RIB 0st

HÖK 20st
RIB 18st
(Inkl 2K)

HÖK 14st
RIB 16st

HÖK 15st
RIB 8st

Nuvarande 
bemanning

        
        

   Utkast



Utökade personalkostnader under 2022

• Operativ chef (tillfälligt 2022)      960 tkr  
• Verksamhetsledare – operativt (tillfälligt 2022)  720 tkr 
• Utbildningsledare – operativt (tillfälligt 2022 )  690 tkr
• Utökning bemanning operativt ( 6 st HÖK, 2 st RIB)           3 380 tkr
• Hr – resurs (tillfälligt 2022)       765 tkr
• Ekonom (utökning 25 %, tillfälligt 2022)                   185 tkr

        
        

   Utkast



Förändrade intäkter budgetåret 2022

Upphörande av industriavtalet 
• Industrifinansierat  75%  av 2K      950 tkr
• Schablonersättning industrin         2 880 tkr
• Lokalersättning del av Stenungsunds station -    660 tkr

Upphörande av övriga avtal
• Tjänsteman i beredskap, Tjörn      320 tkr
• Essity nov-21                 745 tkr

        
        

   Utkast



Beslutade kostnader 2021

Saknad finansiering 2021 från medlemskommunerna
• Förbundsdirektör          380tkr
• 50% administratör          260 tkr
• Ledning, OMC                    600 tkr

        
        

   Utkast



Övrigt tillkommande kostnader 2022
• Konsultkostnad från RSG. Ca 520kr/tim, inkl sociala avgifter. 
   ( 40 tim/mån på helår) Trolig kostnad          250 tkr 
Konsultkostnad 40 tim/mån  250 tkr

• Hyra av lokalkostnader för ledning under 2022 (6tkr/mån*12)         75 tkr 
  (Bättre arbetsmiljö för befintlig samt ny personal 2022) 

Summa tillägg utöver beslutad budget 2022       12 500 tkr
        

        
   Utkast



Budget 2022

        
        

   Utkast



Budgetfördelning 2022 per kommun

Beslutad budget    56 844 
Tilläggsbudget    12 500 
Budget 2022 inkl tillägg    69 344 
Uteblivna intäkter - industriavtalet -    3 830 
Fördelning exkl Industriavtalet      65 514 

        
        

   Utkast



Pågående arbeten

• Serviceavtal med IRIS
• Intäkt från annan räddningstjänst i Q4
• Ny taxekonstruktion för tillsyn LSO
• Effektivisera materialinköp - upphandlingsförfarande

        
        

   Utkast



Utfall och 
prognos 



• Budgetavvikelse på – 8166 tkr

Budgetavvikelse – 8116 tkr 
tom oktober
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Som ett led i årets revision har våra noteringar från granskning av intern kontroll under 
2021 sammanställts. 

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att det inom den interna kontrollen finns vissa 
områden där förbättringar kan ske. Vår granskning täcker endast områden och aspekter 
väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i 
rutiner och intern kontroll. 

Rapporten är skriven i avvikelseform, vilket innebär att det i första hand är de områden där 
vi har synpunkter eller har förslag till förbättringar som kommenteras. 

1.2. Syfte 

Syftet med föreliggande rapport är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen 
av kommunens redovisning och interna kontroll. 

Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer: 

Boksluts processen 
Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden 
I nköpsprocessen 
Kravrutinen 
lnvesteringsprocessen 
Exploateringsprocessen 
Processen för redovisning av mervärdesskatt 

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer en transaktion genom hela flödet, 
exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i 
huvudboken och slutligen regleras likvidmässigt. 

övrig granskning som genomförts är: 

Uppföljning av föregående års noteringar 
Granskning av momsredovisningar 
Granskning av kostnader av förtroendekänslig karaktär 
Granskning av eventuella transaktioner med närstående parter 
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar 

2.1. Bokslutsprocessen 
Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och 
bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i 
bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått 
igenom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med 
mera. 

2 .1.1. Gjorda iakttagelser 

Efter vår rekommendation i samband med bokslutsgranskningen 2020 avseende en 
genomlysning av kommunens leasingavtal kan vi konstatera att kommunen har anlitat 
extern part för genomlysning av sina hyreskontrakt, exklusive f astighetsavtal. 
Genomlysningen är pågående men enligt kommunen har man fått indikation om att den 
kommer konkludera att samtliga granskade kontrakt korrekt klassificerats som operationell 
leasing. Vi har stickprovsvis testat tre avtal från listan över granskade kontrakt och har 
inte identifierat något som skulle indikera en annan bedömning. I bokslut avser vi att ta del 
av den slutliga rapporten. 

2.1.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att göra en genomlysning av sina hyresavtal för fastigheter. 

2.1.3. Kommunens kommentarer 

överenskommelsen med den externa konsulten innefattar två steg där det första är 
genomfört. I nästa steg kommer genomlysningen av hyresavtal för fastigheter göras. 

-----~2-.-2-.-bö-A-e-P.r-OC-9-SS-0-A-i-Akl.usi-V-e~p.eASi-OA-e.r-och--ar:v-ode,-1------------------- 
Persona lrelaterade kostnader utgör den enskilt största kostnaden för kommunen. Vi har gått 
igenom kommunens löneprocess och de kontroller som tillämpas i processen. Vi har utfört 
en så kallad "walkthrough", vilket innebär att vi följer en medarbetares lön från registrering 
till dess att lönefil godkänns och skickas vidare för betalning. 

2.2.1. Gjorda iakttagelser 

Kommunens löneadministration sköts från samverkansbolaget SOLTAK AB. 

SOLTAK har upprättat generella rutinbeskrivningar för lönerutinen. Enligt uppgift ska även 
rutinbeskrivningar upprättas separat för kommunen. Dessa bör med fördel innehålla en 
samlad bild över kontroller där ansvar beskrivs, samt hur utförda kontroller skall 
dokumenteras. 
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Vid genomgången av lönerutinen har vi, likt föregående år, noterat att ändring av fast data 
kan genomföras av samtliga löneadministratörer och systemförvaltare inom SOL TAK. 
Ändringar genomförs på uppdrag av chef på kommunen, men kontrolleras inte av annan 
person än den SOL TAK-medarbetare som gjort ändringen. 

Vi planerar även att genomföra en s.k registeranalys av kommunens samtliga 
lönetransaktioner i syfte att strukturerat analysera väsentliga poster och därmed kunna 
bedöma riktigheten och fullständigheten i kommunens lönekostnader. Vi planerar att 
rapportera granskning av registeranalysen i samband med årsbokslutet. 

2.2.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar att logg listor över ändringar av fast data som sker av SOL TAK analyseras 
av annan person än de som har behörighet att registrera förändringar. 

2.2.3. Kommunens kommentarer 

Kommunen kommer återigen att ta upp med Soltak om att en logg lista över fast data kan 
tas ut regelbundet och att stickprov kan tas utifrån den. 

2.3. Inköps- och utbetalningsprocessen 
Rutin för inköpsprocessen samt hantering av behörigheter och attester har granskats. Vi har 
genomfört intervju med upphandlingschef samt granskat ett flertal stickprov för att verifiera 
fakturornas utformning, kontering, attestering, koppling till verksamheten, beställning samt 
ramavtal. 

2.3.1. Gjorda iakttagelser 

Vi kan konstatera att kommunen uppdaterade sitt attestreglemente under 2020. I likhet med 
föregående år kan vi konstatera att reglementet saknar beloppsgränser. 

2.3.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att sitt attestreglemente inkludera beloppsgränser för 
attester på olika nivåer. 

2.3.3. Kommunens kommentarer 

I kommunens attestreglemente beskrivs hur kommunens ekonomiska transaktioner ska 
hanteras. När attestreglementet uppdaterades utredde förvaltningen om beloppsgränser 
skulle införas. Bedömningen blev att attester inte ska regleras på det sättet. Varje chef, på 
alla nivåer, har en tilldelad budget som denna skall hålla sig inom. I kommunens 
ekonomistyrprinciper finns det reglerat hur ett eventuellt underskott ska hanteras. Ett 
system där fakturor över ett visst belopp eskaleras till överordnad chef skulle innebära en 
ökad administration både för chefen med direkt budgetansvar och den överordnade chefen. 
Vidare anser förvaltningen att den budgetansvariga chefen är den som är mest lämpad att 
fatta beslut kring sin verksamhet. 
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2.4. Intäkts- och faktureringsprocessen 

2.4.1. Gjorda iakttagelser 

Kommunens faktureringsfunktion, löneadministrationen och leverantörsfakturor hanteras 
av samverkansbolaget SOLTAK, se punkt 2.2. 

Vi har noterat att det finns ett antal medarbetare som hanterar faktureringssystemet 
Future. Dessa medarbetare har full behörighet och kan registrera alla förändringar av 
grunddata utan att detta kontrolleras eller behöver godkännas av överordnad. Under 2021 
har kommunen etablerat en ny rutin för kontroll av ändringar i grunddata. Rutinen innebär 
att kommunen en gång per år tar ut en logglista och följer upp förändringar i grunddata. 
Logglistan godkänns av överordnad. 

2.4.2. Rekommendation 

Vi har inga tillkommande rekommendationer på detta område. 

2.5. lnvesteringsprocessen 
Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar 
tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av balansomslutningen 
dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom rutiner för 
anläggningstillgångar, särskilt med avseende på genomförda investeringar. Vi har utfört 
granskning enligt särskilt granskningsprogram innehållande väsentliga kontroller för 
an läggningsregistret. 

2.5.1. Gjorda iakttagelser 

Vi har i årets granskning ej gjort några väsentliga iakttagelser. 

2.6. Exploateringsprocessen 
Vi har i år följt upp vår granskning från föregående år avseende hantering av 
exploateringsprojekt i kommunen. Vi har vid årets granskning utfört stickprov av intäkterna 
och kostnaderna för två större projekt. 

2.6.1. Gjorda iakttagelser 

Föregående år noterades i vår granskning att intäkter som hörde till tidigare räkenskapsår 
hade missat att intäktsföras, och därför intäktsförts i senare period. Vi har i årets granskning 
inte noterat några intäkter som felperiodiserats på motsvarande sätt. 
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2.6.2. Rekommendation 

Vi har inga tillkommande rekommendationer på detta område. 

2. 7. Processen för redovisning av mervärdesskatt 

2 .7.1. Gjorda iakttagelser 

Inga väsentliga iakttagelser noterade. 

2.8. Granskning av kostnader av förtroendekänslig karaktär 

2.8.1. Gjorda iakttagelser 

Vi har stickprovsvis granskat kostnader av förtroendekänslig karaktär. Inga väsentliga 
iakttagelser noterade. 

2.9. Granskning av närståendetransaktioner 
Vi har följt upp om kommunen har en närståendeförteckning samt rutiner för eventuella 
transaktioner med närstående parter. Vidare har vi granskat hos Bolagsverket registrerade 
engagemang för kommundirektör, respektive sektorchef och ekonomichef. I de fall ett 
engagemang har noterats kommer vi i bokslut följa upp transaktioner mot kommunens 
leverantörsregister och vid behov utvärdera marknadsmässigheten i dessa. 

2. 9.1. Gjorda iakttagelser 

Inga väsentliga iakttagelser noterade. 

Göteborg 2021-12-13 

! 
l ,. / ,, 

., , 
/ 

Hans Gavin 
Auktoriserad revisor och 
Certifierad kommunal revisor 
Ernst & Young AB 

Filip Byegård 
Revisor 
Granskningsledare 
Ernst & Young AB 
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W Stenungsunds kommun 

Kommunrevisionen 

Stenungsunds kommunkontor 

Ank 2022 -01- 0 3 
Dnr ritel 

Till Kommunfullmäktige 

Löpande granskning 2021 

Kommunrevisionens sakkunniga biträde EY har genomfört en granskning av kommunens 
interna kontroll vad gäller ekonomiadministrativa processer. Syftet med granskningen, som 
härmed överlämnas till fullmäktige för kännedom, är att ge kommunrevisionen underlag för 
bedömning av kommunens redovisning och interna kontroll. 

Beträffande inköps- och utbetalningsprocessen saknas det fortfarande beloppsgränser i 
attestreglementet. De sakkunniga påtalade redan föregående år att detta måste ses som en brist 
i den interna kontrollen. Vi revisorer delar denna uppfattning. Kommunstyrelsen har anfört att 
en sådan beloppsgräns, som innebär att fakturor över ett visst belopp eskaleras till överordnad 
chef, skulle innebära en ökad administration samt att det är den budgetansvarige chefen som 
är bäst lämpad att fatta beslut kring sin verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04- 
15 att godkänna kommunstyrelsens svar och därmed ställa sig bakom nuvarande ordning. 

Vi revisorer vidhåller dock vår uppfattning att en beloppsgräns är ett naturligt moment i en 
god intern kontroll och konstaterar att en sådan är normal praxis i större organisationer. Detta 
inskränker på intet sätt innebörden av en chefs budgetansvar. En beloppsgräns bör avse 
utbetalningar som är högre än vad som är normalt förekommande och därmed inte leda till 
någon märkbart ökad arbetsbelastning. 

I likhet med föregående år noterar vi beträffande lönerutinen att logglistor inte tas ut över 
förändringar i fasta data som utförs av Soltak. Kommunen agerar dock härvidlag för en 
förändrad hantering. 

Stenungsund den 13 december 2021 

Pia Andell 
vice ordförande 

Bilaga: Löpande granskning 2021, rapport Ernst & Young 2021-12-13 
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