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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 128 Dnr: KS 2019/389

Uppföljning och prognos april 2019, tertial 1

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tertialuppföljningen. Kommunfullmäktige noterar 
att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att minska underskottet, men att sektorerna inte 
kommer att nå en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för perioden uppgår till 32,8 mnkr, vilket kan jämföras med 42,4 mnkr vid samma 
period föregående år. 

Prognosen för helåret är 55,9 mnkr, vilket är 25,8 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-10
Uppföljning och prognos april 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna tertialuppföljnigen. Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen vidtagit 
åtgärder för att minska underskottet, men att delar av förvaltningens förslag inte godkänts av 
Fempartigruppen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med ytterligare förslag för 
att nå en budget i balans 2019. 

Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna tertialuppföljningen. Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen har vidtagit 
åtgärder för att minska underskottet, men att sektorerna inte kommer att nå en budget i balans.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo Petterssons (S) förslag till 
beslut.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/389
2019-05-10

Therese Allansson Till kommunfullmäktige

Uppföljning och prognos april 2019, tertial 1

Förslag till beslut
I samband med marsuppföljningen redovisade sektorerna förslag till åtgärder för att 
reducera/minska sina underskott. Då beslut ännu inte fattats i kommunstyrelsen gällande 
åtgärderna lämnar förvaltningen ärendet utan förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för perioden uppgår till 32,8 mnkr, vilket kan jämföras med 42,4 mnkr vid samma 
period föregående år. 

Prognosen för helåret är 55,9 mnkr, vilket är 25,8 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-10
Uppföljning och prognos april 2019

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Kommundirektör Ekonomichef 
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Uppföljning april 2019
Budget 29,8 mnkr, prognos 55,9 mnkr

Periodens resultat och helårsprognos

Utfallet för perioden uppgår till 32,8 mnkr, vilket kan jämföras med 42,4 mnkr vid samma 
period föregående år. 
Prognosen för helåret är 55,9 mnkr, vilket är 25,8 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr. Den 
enskilt största posten som förklarar överskottet avser försäljning av exploateringsfastigheter. 
Exkluderas försäljning av exploateringsfastigheter är prognosen 33,9 mnkr. Exkluderas även 
årets förändring av ansvarsförbindelsen är prognosen 13,2 mnkr.
Prognosen är 17,6 mnkr bättre än den prognos som presenterades för mars och förbättringen 
härrör främst till medel som är avsatta för kostnader kopplade till tillfälliga förskolelokaler 
som inte behövt tas i anspråk samt för löne- och volymuppräkning. 
Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag är 11,3 mnkr bättre än budget. Finansnettot är 7,4 
mnkr bättre än budget. Ett överskott för pensioner och arbetsgivaravgifter beräknas till 8,3 
mnkr. Avsättningen till pensioner och årets pensionsutbetalningar står för merparten av över-
skottet. 
Samtliga sektorer prognostiserar ett underskott och den sammantagna prognosen för sektorer-
na är ett underskott om 33,5 mnkr, vilket är en förbättring med 6,3 mnkr jämfört med mars-
prognosen. Förvaltningen arbetar med åtgärdsplaner för att nå budget i balans. Sektor utbild-
ning prognostiserar ett underskott om 10,1 mnkr, vilket främst återfinns inom grundskolan, 
sektorsövergripande och gymnasieverksamheten. Sektor socialtjänst prognostiserar ett under-
skott om 11,0 mnkr, vilket bland annat förklaras med ökade kostnader för försörjningsstöd 
och minskade statsbidrag inom äldreomsorgen. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett 
underskott på 1,6 mnkr och den största avvikelsen kopplas till vinterväghållning. Sektor stöd-
funktioners prognos är ett underskott om 10,8 mnkr och beror i sin helhet på ökade kostnader 
för Soltak. 
Försäljning av exploateringsfastigheter inom områdena Munkeröds industriområde, Stora 
Höga industriområde och Solgårdsterassen prognostiseras uppgå till 22,0 mnkr. 
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 48,0 mnkr för perioden. Prognosen är 200,0 mnkr, 
vilket är 106,3 mnkr lägre än årets investeringsbudget.

Stenungsundshem och Stenungsunds Energi redovisar positiva resultat för perioden, 6,3 mnkr 
respektive 2,9 mnkr. Prognosen för helåret för Stenungsundshem uppgår till 32,1 mnkr och 
för Stenungsunds Energi till 4,0 mnkr.
Under perioden januari till mars 2019 var antalet månadsavlönade 2 462, en ökning med 22 
personer jämfört med samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron för samtliga må-
nadsavlönade under jan-mars 2019 var 8,0% jämfört med föregående period år 2018 då den 
var 9,3%.
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Resultaträkning

 
Bokslut Utfall Utfall Prognos Budget

 (mnkr) 2018 1804 1904 2019 2019
Verksamhetens intäkter 449,0 153,6 154,7 459,0  
Verksamhetens kostnader -1 801,4 -581,4 -620,4 -1 874,7  
Avskrivningar -82,7 -25,6 -26,1 -84,7 -82,7
Verksamhetens nettokostnader -1 435,2 -453,4 -491,8 -1 500,4 -1 507,7
   
Skatteintäkter 1 374,4 459,9 480,4 1 425,4 1 427,9
Generella statsbidrag och utjäm-
ning 139,8 46,0 48,7 151,1 137,2
Verksamhetens resultat 79,0 52,5 37,3 76,1 57,4
   
Finansiella intäkter 7,5 2,6 3,4 5,4 3,0
Finansiella kostnader -18,2 -8,5 -7,7 -25,6 -30,6
Resultat efter finansiella poster 68,2 46,6 33,0 55,9 29,8
   
Extraordinära poster - - - - -
   
Årets resultat 68,2 46,6 33,0 55,9 29,8

Kommunen redovisar ett utfall per april om 33,0 mnkr, vilket kan jämföras med 46,6 mnkr 
vid samma period föregående år. 

Intäkterna uppgår till 154,7 mnkr att jämföra med 153,6 mnkr vid samma period föregående 
år, vilket motsvarar en ökning med 0,7 %. Hittills i år har intäkter för exploateringsfastigheter 
redovisats för 7,5 mnkr. Motsvarande intäkter uppgick till 14,0 mnkr i april 2018.  Intäkterna 
för taxor och avgifter har ökat från 40,1 till 46,6 mnkr. Förskoleavgifter, avgifter för ordinärt 
boende, simhallsavgifter samt bygglovsavgifter står för den största ökningen. 
Statsbidragen uppgår till 38,9 mnkr, vilket är 3,4 mnkr lägre än föregående år. Bidragen från 
Migrationsverket har minskat väsentligt från 18,3 mnkr till årets 9,3 mnkr. Detta har påverkat 
såväl sektor socialtjänst som sektor utbildning.  Däremot har bidragen från Skolverket och 
Arbetsförmedlingen ökat med 3,6 mnkr respektive 3,8 mnkr.

Kostnaderna för perioden uppgår till 620,4 mnkr, vilket är en ökning med 39,0 mnkr jämför 
med samma period föregående år. 

Lönekostnaderna uppgår till 292,4 mnkr, vilket är 18,1 mnkr högre än föregående år. Ökning-
en motsvarar 6,4 % och är högre än förra årets lönerevision som låg på 2,2 %. I enlighet med 
budget 2018 gjordes också en extra lönesatsning på ett antal yrkeskategorier som påverkar 
2019 års lönekostnad. Ökningen förklaras också i att antalet årsarbetare (åa) har ökat med 
26,3 åa och återfinns i såväl sektor socialtjänst, sektor samhällsbyggnad som sektor stödfunk-
tioner. Sektor socialtjänsts anställda har en ökad sysselsättningsgrad och sektor samhällsbygg-
nad har haft månadsanställda på tjänster som tidigare köpts in externt. Sektor stödfunktioners 
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ökning beror främst på att bemanningsenheten tagits över från sektor socialtjänst. Lönekost-
nadsutvecklingen kan även förklaras med att ett antal tjänster inom sektor samhällsbyggnad 
övergått i en annan typ av tjänst. Sektorn har även ett antal tjänster som ändrat anställnings-
form som inneburit högre lönekostnader.  

Köp av huvudverksamhet uppgår till 68,0 mnkr, vilket är 3,9 mnkr högre än föregående år. 
Sektor socialtjänst står för merparten av ökningen och kan härledas till institutionsvård för 
barn och unga. Inköp av övriga tjänster har ökat från 20,2 mnkr till 28,2 mnkr och består 
främst i ökade program- och licenskostnader samt ökade administrativa tjänster från Soltak.

Kostnaderna för avskrivningar uppgår till 26,1 mnkr att jämföra med 25,6 mnkr vid samma 
period föregående år. Kommunen har under flera år gjort stora investeringar, men då kompo-
nentavskrivning införts har utvecklingen av avskrivningskostnaderna inte påverkats i så stor 
utsträckning. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader kommenteras på 
sida 11 under Kommentarer till aprilresultat samt prognos.

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte översti-
ger intäkterna. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsvinster/förluster som uppkom-
mit vid försäljning räknas bort samt förändringen av den delen av pensionsförpliktelserna som 
intjänats före 1998.  Balanskravsresultatet för april månad uppgår till 26,1 mnkr och progno-
sen för helåret är 35,2 mnkr.

Avstämning av balanskrav, mnkr

 2017 2018
april 
2019

Prognos
-19

Budget 
-19

Årets resultat enligt resultaträkningen 75,4 68,2 33,0 55,9 29,8
Realisationsvinster/förluster - - - - -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 75,4 68,2 33,0 55,9 29,8

Pensionsförpliktelser före 1998
-

11,6 -13,8 -6,9 -20,7 -19,1
Balanskravsresultat 63,8 54,4 26,1 35,2 10,7
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Finansuppföljning
Kommunens totala låneskuld uppgår per den 30 april till 520 mnkr. I februari omsattes ett lån 
på 50 mnkr och i samband med det lånades ytterligare 40 mnkr upp. Låneskulden har därmed 
ökat med 40 mnkr jämfört med årsskiftet. Prognosen för investeringarna uppgår till 200 mnkr 
för 2019 och då likviditeten är låg kommer ytterligare upplåning att krävas under året. 
Snitträntan har sjunkit marginellt jämfört med årsskiftet. 
Saldot på checkkontot uppgick per 30 april till -21,4 mnkr. 

Löptid och ränta

förfall
Rta i %

Bokslut 2018

Rta i %

April -19

Låne-

Belopp i Mkr

Andel

i %

<1 år 0,97 % 0,92 % 230 44

1<2 år 1,31 % 1,78 % 100 19

2<3 år 3,26 % 1,09 % 90 17

3<4 år 2,71 % 1,36 % 100 19

4<5 år 0,59% - - -

5<6 år - - - -

S:A 1,36 % 1,33 % 520 100

Portföljen omfattar Kommunens och Fjärrvärmens lån.

Snittränta vid vald tidpunkt på kommunens låneportfölj 
31/12 2015 2016 2017 2017 April 2018
procent 1,79 1,59 1,53 1,36 1,33

Kommunkoncernens samlade skulder (mnkr)
2015 2016 2017 2018 April 2019

Kommunen 500 528 478 448 488

Stenungsundshem AB 470 527 508 459 456

Fjärrvärmen 90 82 72 72 72

Summa 1 060 1 137 1 058 979 1 016
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Driftbudgetavräkning
Bokslut Utfall tom Budget Prognos Avvikelse

tkr 2018 april  19 2019 2019 i tkr i mars

Politisk verksamhet -9 249 -3 765 -11 250 -11 250 0 0
Kommunövergripande -28 232 -9 703 -70 768 -58 678 12 090 0

Sektor utbildning -10 100 -10 900
Sektorsövergripande -11 547 -4 713 -9 159 -12 159 -3 000 -3 000
 - Förskola -165 293 -49 263 -158 359 -156 359 2 000 2 000
 - Grundskola -330 674 -103 274 -305 247 -310 847 -5 600 -6 900
- Gymnasieverksamhet -112 557 -35 555 -101 883 -103 583 -1 700 -2 700
Särskolan -23 417 -6 970 -23 087 -23 087 0 0
Staben -53 015 -19 601 -58 803 -59 603 -800 -200
Kompetens och utveckling -28 936 -8 522 -29 215 -30 215 -1 000 -100
Kultur / Fritid -38 788 -12 847 -40 513 -40 513 0 0

Sektor socialtjänst -11 000 -14 300
Sektorsövergripande -2 778 -9 114 -8 814 300 300
IFO -115 700 -40 457 -103 489 -111 989 -8 500 -9 700
Funktionshinder -158 970 -50 512 -155 042 -151 842 3 200 3 200
Vård och omsorg -244 876 -80 356 -235 577 -241 577 -6 000 -8 100
Sektor Samhällsbyggnad -1 600 -4 400
Samhällsbyggnad -90 640 -29 570 -89 163 -90 763 -1 600 -4 400
 - Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0
 - VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0

Sektor stödfunktioner -10 800 -9 900
Stödfunktioner -73 424 -26 596 -71 583 -82 383 -10 800 -9 900
 - Måltid (ramfinansierad from 2019) -451 -17 462 -50 633 -50 633 0 0
 - Fastighet (intäktsfinansierad) -4 526 -348 200 200 0 0

Kalkylerad kapitalkostnad 100 532 31 721 105 597 106 067 470 0
Avskrivningar -81 112 -26 052 -82 720 -84 700 -1 980 0

Nettokostnad -1 465 898 -496 623 -1 499 808 -1 522 728 -23 220 -39 800

Skatter och finansiella poster
Finansverksamheten 1 502 612 522 031 1 529 639 1 556 659 27 020 26 000

Resultat före jämförelsestörande 
poster 36 714 25 408 29 831 33 931 3 800 -13 800

Exploatering 31 461 7 439 0 22 000 22 000 22 000

Årets resultat 68 175 32 847 29 831 55 931 25 800 8 200

Avvikelse        
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Kommentarer till aprilresultatet 
och prognos 2019

Politisk verksamhet
Resultatet per mars är negativt och uppgår 
till -15 tkr. Intäkten för EU-valet är perio-
diserat för att möta kostnaden när den upp-
kommer. Kostnader för revision och poli-
tiska arvoden förväntas på helårsbasis följa 
budget och prognosen är ett nollresultat.

Kommunövergripande
Resultatet för perioden uppgår till 13 882 
tkr. 
De kommunövergripande medlen omfattar 
centrala medel avsatta för löneökningar, 
volymförändringar, ökade driftskostnader 
maa investeringar samt kommunövergri-
pande personalrelaterade kostnader. Medel 
om 4,5 mnkr finns också avsatta för drifts-
kostnader för en tillfällig förskolelokal. 
Dessa medel kommer inte behöva tas i 
anspråk. Prognosen för året pekar på ett 
överskott om 12 090 tkr. 
Medlemsavgiften till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund följer för perioden 
budget, men osäkerhet råder då förbundet 
signalerar att de inte kommer att klara sig 
inom budget.

Sektor utbildning
Sektor utbildning redovisar ett resultat om 
1 344 tkr per april. Prognosen för året är ett 
underskott om 10 100 tkr. 
Sektorsövergripande

Det redovisade resultatet för sektorsöver-
gripande är -1 660 tkr. Ett underskott om   
3 000 tkr prognostiseras för 2019. Det ne-
gativa utfallet och prognosen beror dels på 
minskade intäkter från statsbidraget för 
maxtaxa avseende förskola och fritidshem 
samt ökade kostnader för skolskjutsar. 
Kostnadsökningen för skolskjutsar beror 
både på volymökning och på prisökning.

Förskola
Verksamheten förskola redovisar ett över-
skott för perioden om 3 525 tkr. Överskot-
tet beror dels på att förskolorna har fler 
barn i verksamhet under våren än vad som 
budgeterats. Vidare har förskolorna under 
de senaste åren haft svårt att rekrytera be-
hörig personal vilket ger lägre personal-
kostnader. Prognosen för helåret är ett 
överskott med 2 000 tkr.

Grundskola

Grundskolans redovisade resultat per april 
är -2 774 tkr. Prognosen pekar på ett un-
derskott för 2019 om 5 600 tkr. Grundsko-
lan arbetar med ett stort antal åtgärder på 
samtliga skolenheter och fler enheter än 
tidigare prognostiserar en budget i balans. 
Det underskott som kvarstår och som lig-
ger till grund för prognosen, kan härledas 
till Kristinedalskolan 7-9, Ucklumskolan 
samt Nyborg.

Gymnasium

Gymnasiet redovisar ett underskott om  
1 594 tkr per april. Prognosen för 2019 
pekar på ett underskott om 1 700 tkr trots 
ett pågående arbete med åtgärder för att nå 
en budget i balans. Orsaken till det redovi-
sade och prognostiserade underskottet är 
minskade statsbidrag från Migrationsverket 
samt kostnader för skolskjuts som översti-
ger budget. 

Särskola

Resultatet för grund- och gymnasiesärskola 
uppgår till 727 tkr per april och prognosen 
för helåret pekar på en budget i balans. 
Särskolans budget har ökats 2019 med 
1 500 tkr utifrån ett ökat antal elever.

Staben
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Redovisat resultat för staben per april är i 
paritet med budget. Prognosen för 2019 är 
ett underskott om 800 tkr. Underskottet 
kommer från barn- och elevhälsan och ad-
ministrationen som förväntas överskrida 
budget medan Välkomsten prognostiserar 
ett överskott.

Kultur och fritid

Kultur och fritids resultat per april uppgår 
till 657 tkr och verksamheten prognostise-
rar en budget i balans vid årets slut. Skill-
naden mellan redovisat resultat och pro-
gnos förklaras med interna hyresintäkter 
som reglerats i förskott.

Kompetens och utveckling

Det redovisade resultatet för kompetens 
och utveckling är 1 215 tkr. Prognosen för 
hela året är -1 000 tkr. Arbetsmarknadsen-
heten prognostiserar ett överskott medan 
vuxenutbildningen prognostiserar ett un-
derskott. Underskottet inom vuxenutbild-
ningen beror på minskade statsbidrag samt 
minskat antal sålda utbildningsplatser.

Sektor socialtjänst
Sektor socialtjänst redovisar ett negativt 
resultat på 6 407 tkr till och med april. På 
helår prognostiserar sektor socialtjänst ett 
underskott på 11 000 tkr. I detta ingår att 
vissa enheter beräknas göra överskott om 
motsvarande 9 300 tkr till följd av att verk-
samheter inte kunnat starta som planerat 
samt lägre personalkostnader. Verksamhe-
ten arbetar med att ta fram handlingsplaner 
för att minska underskottet ytterligare.
Vård och omsorg
Resultatet per april är negativt och uppgår 
till 1 850 tkr. Prognosen på helår är ett 
underskott på 6 000 tkr. 
Prognosen för kommunal hälso- och sjuk-
vård är minus 3 800 tkr och förklaras av 
hjälpmedelskostnader och inhyrda sjukskö-
terskor till följd av stor svårighet att rekry-
tera behörig personal.

Prognosen för SÄBO är minus 2 500 tkr 
och förklaras av minskade stimulansmedel 
från staten på motsvarande 4 000 tkr samt 
höga sjukkostnader och ökad sysselsätt-
ningsgrad.
Prognosen för ordinärt boende är budget i 
balans med ett överskott om 300 tkr.
IFO/ funktionshinder
Resultatet per april är negativt och uppgår 
till 4 557 tkr. Prognosen på helår är minus 
5 000 tkr.
Prognosen för IFO är negativ och uppgår 
till 8 500 tkr och förklaras av ökade kost-
nader för placeringar barn och unga och 
vuxna, ökat försörjningsstöd med ca 20 
nya ärenden, höga lokalkostnader för flyk-
tingverksamhet på kommunens egna boen-
de samt minskade intäkter från migrations-
verket. 
Prognosen för funktionshinder är positiv 
och uppgår till 3 200 tkr. Överskottet för-
klaras av centralt ofördelade medel och ett 
överskott inom verksamhet för korttidsav-
lastning. I detta ingår även ett prognostise-
rat underskott på 1 000 tkr LSS köpta plat-
ser. 

Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgifts-
finansierad verksamhet redovisar ett över-
skott på 148 tkr. Prognos för helår är ett 
underskott om 1 600 tkr.
Ledning redovisar ett överskott om 227 tkr. 
Överskottet beror på lägre kostnader för 
personal under perioden men kommer till 
viss del att upparbetas under året. Progno-
sen för helåret visar på ett överskott om 
100 tkr. 
Mark exploatering redovisar ett överskott 
om 547 tkr per april. Del av överskottet 
beror på vakanser som under hösten kom-
mer att tillsättas. Kart & Mät har arbetat 
aktivt med att öka intäkterna vilket bidragit 
till överskottet. Verksamheten har väntade 
ombudskostnader i samband med en tvist.  
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Prognosen för helåret visar på ett överskott 
om 100 tkr.  
Plan redovisar ett underskott om 262 tkr, 
varav detaljplaner står för ett underskott 
om 434 tkr som vägs upp av att ÖP tillsam-
mans med trafik visar ett överskott på 172 
tkr. Underskottet inom planverksamheten 
kan härledas till vikande intäkter. För att 
komma närmare en budget i balans kom-
mer en vakans inte att tillsättas under året. 
Trots den åtgärden prognostiserar verk-
samheten ett underskott om 400 tkr för 
helåret.  
Bygglov redovisar ett överskott om 1 317 
tkr per april. Några större sanktionsavgifter 
har tagits ut under perioden och det aktiva 
arbetet med tillsyn kommer troligtvis att 
fortsätta generera sanktionsintäkter. Intäk-
terna för bygglovsärenden under perioden 
är högre än för samma period föregående 
år. Det ger anledning att anta att intäkterna 
kommer att överstiga budgeterade nivåer 
för året. Åtgärder i form av att minska 
kostnader för konsulter kommer att vidtas 
samt avvakta med att återbesätta en va-
kans. Sammantaget ger det ett prognostise-
rat överskott om 2 700 tkr. 
Miljö Hälsoskydd visar ett överskott på 
326 tkr för perioden och prognosen för året 
visar på en budget i balans.
Gata visar ett överskott på 53 tkr för perio-
den och prognosen för året visar på en bud-
get i balans.  
Teknik består av flera delar varav gatuspe-
cialistfunktionen är den skattefinansierade 
delen. Här ligger budgeten för vinterväg-
hållning samt beläggningsunderhåll och 
gatubelysning. Resultatet för perioden är    
-1 618 tkr och prognosen visar på ett un-
derskott på 3 300 tkr, där kostnaden för 
vinterväghållning i tätort och enskilda 
vägar är orsaken till underskottet. Åtgärder 
för att nå budget i balans är svåra att identi-
fiera inom verksamheten då endast en 
mindre del av kostnaderna går att påverka.
Anläggning består av anläggning, park 
samt hamnen. Inom verksamhetsdelen an-
läggning finns en osäkerhet kring intäkter-

na, främst i simhallen, där prognosen visar 
att det blir svårt att nå budgeterade nivåer. 
I prognosen har också hänsyn tagits till att 
nya hyresgäster ger ökade intäkter men 
samtidigt leder till att arenan behöver öka 
sina öppettider, vilket ger ökade personal-
kostnader. För att nå en budget i balans 
kommer verksamheten under året att ge-
nomföra åtgärder i form av att minska 
kostnader för timanställda, hålla ner inköp 
samt öka intäkterna genom att sälja in ar-
rangemang till Arenan. Sammantaget ger 
detta en prognos på -200 tkr.  
Färdtjänst redovisar ett underskott om 216 
tkr. Prognos för helår är ett underskott på 
600 tkr, vilket beror dels på en kraftig pri-
sökning men även på ökade volymer jäm-
för med föregående år.
Bostadsanpassning redovisar ett underskott 
om 91 tkr. Prognos för helåret visar på en 
budget i balans. 

VA-enheten, avgiftsfinansierad
Vatten och avlopp redovisar för perioden 
ett underskott om 982 tkr.  Resultatet beror 
på att ett antal vattenläckor med tillkom-
mande ventilbyten har behövt genomföras 
under perioden. De förväntade intäkterna 
väntas inte fullt ut kunna täcka kostnaderna 
under året vilket gör att verksamheten pro-
gnostiserar ett underskott om 800 tkr för 
helåret. Prognosen beror på att ett omfat-
tande underhåll på ledningsnätet är nöd-
vändigt samt att det är troligt att det även 
fortsättningsvis kommer att behöva utföras 
akuta åtgärder vid vattenläckor.  

Avfall, avgiftsfinansierad
Avfall inklusive slam visar ett överskott 
för perioden om 849 tkr. 
Intäkterna ligger i nivå med budget, medan 
kostnaderna är något lägre än budgeterat. 
Dock förväntas kostnader öka under året 
då mängden avfall på återvinningscentra-
len (ÅVC:n) varierar beroende på säsong. 
Det gäller inte minst insamling av fastig-
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hetsnära grovavfall, där avropen under pe-
rioden har varit låg men förväntas öka un-
der vår, sommar och höst. Vidare kommer 
kostnaderna öka till följd av planeringsar-
bete kopplat till byggnation av en ny ÅVC. 
Prognosen för året visar på en budget i 
balans. 
Exploateringsintäkter
Försäljning av exploateringsfastigheter 
prognostiseras uppgå till 22 000 tkr.
Försäljningen omfattar tomtmark i Mun-
keröds industriområde om 7 500 tkr som 
redan genomförts. 
Försäljning av tomt på Solgårdsterassen 
samt slutbetalning av den sista tomten på 
Gullvivevägen kommer att ske under året.  
Även inom Stora Höga industriområde 
södra kommer slutbetalning på tomter san-
nolikt att ske under 2019 då handpenning 
inkommit för flera tomter och försäljningar 
fortfarande pågår. 

Sektor Stödfunktioner
Sektorn totalt redovisar ett underskott i 
förhållande till budget per den 30 april om 
3 734 tkr. Prognos för helår beräknas till 
ett underskott om 10 800 tkr. Underskottet 
kan uteslutande hänföras till ökade drifts-
kostnader för Soltak AB. Viktigt att notera 
är att stödfunktioner redovisar en positiv 
prognos om 700 tkr, den negativa progno-
sen beror enbart på fortsatt ökade kostna-
der för Soltak AB. 

Stödfunktioner centralt
Resultatet per den 30 april är negativt och 
uppgår till 1 799 tkr. Prognosen för helår 
visar på ett underskott om 10 800 tkr och 
beror i sin helhet på fortsatt höga kostnader 
för Soltak AB:s tjänster. Soltak AB har 
tagit fram en handlingsplan för att komma 
ner i kostnader, framförallt inom tjänste-
område IT. I samband med tertial 1 ska 
Soltak AB redovisa en helårsprognos uti-
från sin framtagna handlingsplan, där för-

hoppningsvis Soltak AB lyckats reducera 
sina kostnader. Ett resultat av lägre kostna-
der för Soltak AB medför ett minskat un-
derskott för Stenungsunds kommun. 
Fastighet
Fastighet redovisar för perioden ett nega-
tivt resultat om 414 tkr. Resultatet inom 
fastighetsdriften visar på höga kostnader 
för snöröjning, el och reparationer vilket är 
normalt för perioden. Prognosen för helår 
beräknas till budget i balans. 
Måltid
Funktion måltid redovisar per den 30 april 
ett underskott om 584 tkr. Anledningen till 
funktionens negativa resultat beror till stor 
del på att livsmedelspriserna har ökat med 
550 tkr jämfört med motsvarande period 
förra året. Åtgärder är vidtagna och pro-
gnos för året är budget i balans.  

Finansverksamheten
Skatteintäkter och statsbidrag
Årets skatteintäkter och statsbidrag pro-
gnostiseras till 1 576 449 tkr och är base-
rad på SKL:s majprognos. Prognosen inne-
bär en positiv budgetavvikelse om 11 324 
tkr. 
Det tillfälliga statsbidraget med anledning 
av flyktingsituationen utgör en avvikelse 
om 6 081 tkr.
För övriga generella statsbidrag är progno-
sen 7 758 tkr där regleringsbidraget och 
inkomstutjämningen står för den största 
avvikelsen.
Skatteintäkterna pekar emellertid på en 
negativ avvikelse om 2 515 tkr och beror 
främst på en nedjustering av årets timlön. 
Finansiella intäkter och kostnader
Finansnettot för perioden uppgår till -5 060 
tkr och prognosen för helåret är -20 196 
tkr, vilket är 7 360 tkr bättre än budget. 
De finansiella intäkterna pekar för helåret 
på ett överskott om 2 305 tkr främst tack 
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vare överskottsutdelning om 1 955 tkr från 
Kommuninvest. 
De finansiella kostnaderna prognostiseras 
generera ett överskott om 5 055 tkr och 
beror främst på finansiella kostnader för 
pensionsskulden. 

Pensioner och arbetsgivaravgifter
Den sammantagna prognosen för pensioner 
och arbetsgivaravgifter för helåret är ett 
överskott om 8 341 tkr.
Avsättningar till pensioner och årets utbe-
talning av pensioner är baserad på KPA:s 
beräkningar och pekar på ett överskott om 
6 345 tkr. 
Nettot av utbetalning av arbetsgivaravgif-
ter och intäkter av PO-pålägg från verk-
samheten beräknas generera ett överskott 
mot budget på 1 177 tkr. Detta förklaras 
med att pålägget inte differentieras utifrån 
ålder i budgeten medan arbetsgivaravgif-
terna som betalas till Skatteverket är lägre 
för anställda över 65 år.   
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Aprilresultat samt prognos för 
bolagen

 Stenungsundshem AB Stenungsunds Energi Stiftelsen Stds Fjärrvärme
 Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Prognos
mnkr 201904 helår 2019 201904 helår 2019 201904 helår 2019
     
Intäkter 60,7 189,3 18,6 46,2 0,9 2,4
Kostnader -40,4 -115,1 -12,8 -33,7 -0,7 -1,8
Avskrivningar -11,2 -33,6 -2,5 -7,4 -0,2 -0,6
Periodens rörelseresul-
tat 9,1 40,6 3,3 5,1 0,0 0,0
     
Finansiella intäkter - -   
Finansiella kostnader -2,8 -8,5 -0,4 -1,1 0,0  

Periodens resultat efter 
finansiella poster 6,3 32,1 2,9 4,0 0,0 0,0

Stenungsundshem AB
Resultatet för april uppgår till 6,3 mnkr. 
Intäkterna är 0,8 mnkr lägre än budget beroende på ej ännu genomförda försäljningar och något lägre 
ersättning från hyresgäster. Driftkostnaderna är ca 2,5 mnkr högre än budget. Kapitalkostnader är 0,3 
mnkr lägre beroende på något lägre marknadsräntor.

Prognosen för nettoomsättning förväntas bli 4,5 mnkr högre pga. försäljning av en fastighet, två bo-
stadsrätter samt maskiner och inventarier. Omsättningen förväntas också bli högre än budgeterat tack 
vare en lägre vakansgrad, försäkringsersättning och ersättning från hyresgäster. Driftkostnader beräk-
nas bli ca 1,7 mnkr högre beroende på planerat underhåll, reparationer och köpta tjänster. Kapital-
kostnader förväntas bli 1,0 mnkr lägre än budgeterat beroende på det gynnsamma ränteläget.

Stenungsunds Energi AB
Resultatet per april uppgår till 2,9 mnkr. Ett bra resultat, trots driftsstörningar hos restvärmeleveran-
törerna och därmed mer eldning av naturgas än budgeterat. Av den totala produktionen bestod 94 % 
av restvärme och 6 % av pannproducerat. Prognos helår beräknas hamna strax under budget.

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme
Intäkter och kostnader beräknas följa budget.
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Investeringsuppföljning
Budget Utfall Prognos Budget-

tkr 2019 tom april 2019 avvikelse

Större investeringar
 - Friskvårdsanläggning Std Arena 7 092 10 950 19 000 -11 908
 - Gruppboende LSS Svenshögen 11 636 267 11 636 0
 - Brudhammar förskola 38 848 11 042 40 000 -1 152
 - Spekeröds förskola, utbyggnad 13 346 438 11 000 2 346
 - Hallerna idrottshall och skola 21 379 701 21 379 0
 - IT-investeringar 7 500 300 4 500 3 000
 - Spontning muddring kaj 17 271 217 1 000 16 271
 - Resecentrum 10 261 16 500 9 761
 - Markinköp 25 196 4 056 4 056 21 140
 - Investeringsreserv 10 000 0 0 10 000

Sektor utbildning
- Förskola 1 100 82 1 100 0
- Grundskola 2 000 182 1 200 800
- Gymnasium 2 039 633 1 844 195
- Kompetens och utveckling 0 492 554 -554
- Kultur Fritid 972 193 972 0

Sektor socialtjänst
- IFO och Funktionshinder 872 234 872 0
- Vård och omsorg 4 218 585 4 218 0

Sektor samhällsbyggnad
- Samhällsbyggnad 39 291 7 294 26 214 13 077
- Vatten och Avlopp 32 038 4 496 25 185 6 853
- Avfall 1 500 356 1 000 500

Sektor stödfunktioner
- Stödfunktioner 2 250 0 2 250 0
- Fastighet 55 065 6 457 50 443 4 622
- Måltid 2 543 1 082 2 543 0

SUMMA UTGIFTER 306 417 50 073 231 466 74 951
Exploatering
VA netto -7 862 -2 260 -9 071 1 209
Gata netto 7 705 192 -455 8 160

SUMMA INKOMSTER -157 -2 068 -9 526 9 369

NETTOINVESTERINGAR 2019 306 260 48 005 221 940 84 320
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Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 48,0 mnkr för perioden. Prognosen är 200,0 mnkr, vilket 
är 106,3 mnkr lägre än årets investeringsbudget.

I tabellen redovisas endast den del av investeringarna som bokförts tom april 2019. Flera av objekten 
i redovisningen löper över flera år och totalkostnaden är inte den som redovisas i tabellen.
Det pågår flera såväl större som mindre investeringsprojekt i flera olika faser. Vissa förbereds för 
upphandling, andra är snart klara och andra är avslutade.  

- Byggnationen av den nya simhallen, som är en del av Stenungsund Arena stod klar och invigdes i au-
gusti 2018. Den sista etappen av Stenungsund Arena består av en ny friskvårdsanläggning. Frisk-
vårdsanläggningen invigdes under april 2019. Avvikelse mot budget avser hela projektet Stenungsund 
Arena och förklaras av oförutsedda kostnader i form av större betongarbeten, asbestsanering samt att 
grundfastigheten var i sämre skick än beräknat. 

- I maj 2017 togs beslut i fullmäktige att bygga ett LSS-boende för multifunktionsnedsatta. Beslut har 
tagits i kommunstyrelsen om igångsättning av byggnation och inflyttning planeras till hösten 2020.

- Brudhammars gamla förskola är riven och byggnation av den nya är i full gång. Arbetet kommer fort-
gå under 2019 och förskolan beräknas vara inflyttningsklar under hösten 2020. 

- Befintlig förskola i Spekeröd byggs ut från fem till åtta avdelningar. Utbyggd förskola beräknas stå 
klar till sommaren 2020.

- Hallerna idrottshall och skola. Skolan kompletteras med ny fullskalig idrottshall som kan delas in i tre 
undervisningssalar samt sex omklädningsrum. De nya byggnaderna kommer att stå klara under höst-
terminen 2020.

- IT-investeringar omfattar främst digitaliseringsprojekt. Bland dessa kan nämnas digital in- och ut-
checkning inom skolan, e-tjänster samt digitalt vägnät. Investeringarna förväntas öka effektiviteten i 
verksamheten. 

- Spontning muddring kaj har en positiv prognos på grund av en pågående en utredning kring kajens 
status. Först efter att utredningen är klar kan muddringen ske. 

- Investeringen avseende resecentrum är uppskjutet två år beroende på avtal med Trafikverket.

- Markinköp som gjorts under perioden avser markreserv på Södra vägen och är kopplat till resecent-
rum. Inga ytterligare markinköp är planerade under året. 
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Personal

Tillsvidare- och visstidsanställda

Under perioden januari till mars 2019 var antalet månadsavlönade anställda 2 462, en ökning 
med 22 personer jämfört med samma period föregående år. Med antalet anställda avses alla 
månadsavlönade, d.v.s. inte endast de som har anställning enligt centrala kollektivavtalet AB. 
Ökningen beror bland annat på en ökning av månadsavlönade tjänster under en period inom 
verksamhet gata i sektor samhällsbyggnad. Antalet tillsvidareanställda i mars 2019 var 2 182, 
av dessa har 280 personer en visstidsanställning. Antalet tillsvidareanställda i mars 2018 var 
2 129, av dessa hade 314 personer en visstidsanställning.

Anställda per sektor 31/3 2018 31/3 2019
Sektor Antal Åa Andel Antal Åa Andel
Utbildning 1 243  1 188,8 51% 1 238 1 178,2 50%
Socialtjänst 892 776,2 37% 883 793,8 36%
Samhällsbyggnad 106 102,5 4% 127 114,7 5%
Stödfunktioner 199 191,1 8% 214 206,5 9%
Kommun totalt 2 440 2 258,7 100% 2 462 2 293,2 100%

Sysselsättningsgrad

Av 2 182 tillsvidareanställda har 1 677 personer heltidstjänster. Bland de tillsvidareanställda 
har 88 personer en sysselsättningsgrad som är lägre än 70%. Av dem är 72 kvinnor och 16 
män. En förbättring från föregående år med 11 personer. Förbättringarna kan härledas till att 
kommunen från och med 2018 arbetat med optimerad bemanning där personal inom social-
tjänst fått möjlighet att gå upp i sysselsättningsgrad. Alla tjänster under 70% i sysselsättnings-
grad också följts upp av kommunstyrelsen vilket man kan se ett resultat av under första tertial 
2019.
Den vanligaste förklaringen till de lägre sysselsättningsgraderna som framkommer från che-
fer, är att de ekonomiska ramarna inte alltid medger högre sysselsättningsgrad i de enskilda 
enhetsbudgetarna. En annan förklaring är att medarbetare inte önskar arbeta heltid. 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på 94,6% och har ökat från 93,4%.

Timavlönade

Antalet arbetade timmar utfört av timavlönade uppgår till 82 532 timmar att jämföra med 
90 779 timmar vid samma period föregående år. I kommunen har cheferna arbetat aktivt, spe-
ciellt inom socialtjänst och samhällsbyggnad, med att få in månadsavlönad personal för att 
minska antalet timmar som utförts av timavlönade. Effekten av arbetet var störst inom verk-
samheten anläggning samt vård och omsorg där optimerad bemanning varit det största bidra-
gande skälet till minskningen. En väsentlig minskning finns också inom sektor utbildning. 
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 Jan-mars 2018 Jan-mars 2019
Sektor Timmar Timmar
Sektor utbildning 24 593 21 342
Sektor socialtjänst 55 739 50 389
Sektor samhällsbyggnad 6 338 5 983
Sektor stödfunktioner 4 109 4 818
Totalt  90 779  82 532

Rekrytering

Under årets tre första månader har 85 stycken platsannonser publicerats på Offentliga jobb, 
varav 18 stycken tidsbegränsade och 67 stycken tillsvidare. Jämfört med samma period före-
gående år då 77 platsannonser publicerats varav 18 stycken tidsbegränsade och 59 stycken 
tillsvidare. 1 901 ansökningar har inkommit att jämföra med samma period föregående år då 1 
205 ansökningar inkommit. En del av det ökade antalet ansökningar kan bero på att kommu-
nen förenklat ansökningsprocessen. Annonsering har även skett på LinkedIn, Facebook och 
Instagram.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för samtliga månadsavlönade under jan-mars 2019 var 8,0% att jäm-
föra med motsvarande period år 2018 då den totala sjukfrånvaron var 9,3%. Sjukfrånvaron 
bland kvinnor var nu 8,6% att jämföra med 5,2% bland männen. Sjukfrånvaron bland kvinnor 
har dock sjunkit jämfört med samma period föregående år med 1,6 procentenheter. Mätningar 
bakåt i tiden visar att sjukfrånvaron alltid varit högre bland kvinnor än bland män. Av den 
totala sjukfrånvaron för perioden bestod 38,6% av långtidssjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp
29 år och yngre 8,6%
30–49 år 7,2%
50 år och äldre 8,7%
Totalt 8,0%

Sjukfrånvaro per kön
Kvinnor 8,6%
Män 5,2%
Totalt 8,0%
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 129 Dnr: KS 2018/364

Strategisk plan 2020-2022 Budget 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona.
2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 794 tkr.
3. Fastställa att partistödet för 2020 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i

juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i
kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till
varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av
budgeterat belopp per mandat och år.

4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 170 mnkr för 2020.
5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020” med däri ingående ramar

för drift och investeringar.
6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna
7. Uppdra förvaltningen följande:

- Ta fram ett faktaunderlag avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska
underlag med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. Hur ser kapaciteten ut i
GR-kommunerna idag, antal platser.

- Ta fram underlag gällande särskolan avseende placering, dimensionering och
samordning inom grundskolan.

- Ta fram underlag för hur daglig verksamhet ska bedrivas framöver avseende behov,
lokaler och samordning med andra aktörer.

- Ta fram förslag på verksamheter som kan vara lämpliga för att bedrivas som
intraprenad.

- Kommunen får i uppdrag att göra en utredning, med tidsplan och kalkyl, om
utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet vision 2035.

Reservation
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh (M), Lisbeth Svensson (L), 
Göder Bergermo (L) och Lena Hedlund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag på punkterna 5 och 6. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-15, Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020
Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020
Yrkande lärarförbundet
Yrkande Lärarnas Riksförbund
Yrkande Vision
Yrkande Kommunal

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att jämförelsesiffror från föregående år ska 
anges inom parantes efter 2018 års siffror för inriktningsmål 1, 2 och 5 under rubriken 
attraktivt och välkomnande: mål nr. 1.Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och 
därmed få behörighet till gymnasiet, mål nr. 2.Fler ungdomar ska fullfölja sin 
gymnasieutbildning, mål nr.5.Andel barn och unga som tar del av kultur och 
fritidsverksamheten ska öka.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen fattar beslut i budgetens olika delar var för sig 
enligt följande:

1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo Petterssons (S) 
förslag till beslut.

2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 794.
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 794 tkr. 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo Petterssons (S) 
förslag till beslut.

3. Fastställa att partistödet för 2020 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % 
av det i juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett 
grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i 
fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per 
mandat och år.  
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa att partistödet för 2020 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

det i juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % 
som delas lika till varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd 
som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per mandat och år.  

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo Petterssons (S) 
förslag till beslut.

4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 170 mnkr för 2020.
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 170 mnkr för 2020.

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo Petterssons (S) förslag till 
beslut.

5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020” med däri 
ingående ramar för drift och investeringar.
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020” med däri ingående 
ramar för drift och investeringar.

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa dokumentet ”Budget 2020 M-L-KD” med däri ingående ramar för drift 
och investeringar.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo 
Petterssons (S) förslag. 

Votering begärs och ska genomföras.

Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag till beslut. 
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag till beslut.

Följande röstade ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson 
(S), Jan Rudén (S), Katja Nikula (S), Linda-Maria Hermansson (C), Emma Ramhult 
(V) och Jimmy Lövgren (MP).

Följande röstade nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh (M), 
Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Lena Hedlund (KD).

Otto Ericsson (Oberoende) avstår från att rösta.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

Med 8 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Bo Petterssons (S) 
förslag till beslut.

Reservation redovisas under beslutet.

6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa de ekonomiska styrprinciperna.

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa de ekonomiska styrprinciperna enligt dokumentet ”Budget 2020 M-L-
KD”.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo 
Petterssons (S) förslag. 

Reservation redovisas under beslutet.

7. Utredningsuppdrag
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att uppdra förvaltningen med följande utredningsuppdrag:

- Ta fram ett faktaunderlag avseende gymnasiets framtida storlek utifrån 
demografiska underlag med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. Hur 
ser kapaciteten ut i GR-kommunerna idag, antal platser.

- Ta fram underlag gällande särskolan avseende placering, dimensionering och 
samordning inom grundskolan.  

- Ta fram underlag för hur daglig verksamhet ska bedrivas framöver avseende 
behov, lokaler och samordning med andra aktörer.

- Ta fram förslag på verksamheter som kan vara lämpliga för att bedrivas som 
intraprenad.

- Kommunen får i uppdrag att göra en utredning, med tidsplan och kalkyl, om 
utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet vision 2035.

Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att uppdra förvaltningen med följande utredningsuppdrag:
Lärarassistenter i grund- och gymnasieskola. Vilka arbetsuppgifter är lämpliga att 
denna yrkesgrupp utför och vilka behov finns det?  

- Kommunhusets placering i ett framtida centrum behöver utredas innan de 
slutgiltiga planerna slås fast. Finns en realistisk möjlighet att flytta/bygga nytt 
eller är det större fördelar att bevara kommunhuset på sin nuvarande plats?
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

- Utreda när och var i planeringsprocessen det kan vara aktuellt att involvera 
externa välfärdsaktörer, både avseende ägande och driftsform.

- Kommunen får i uppdrag att göra en utredning, med tidsplan och kalkyl, om 
utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet vision 2035. 

- Utred hur många elever och vilken programmix som är optimal för 
Nösnäsgymnasiet, gällande både Nösnäs särskilda förutsättningar, söktryck 
och arbetsmarknadens behov.

- Utredningsuppdrag för tillgängliga och trygga gångstråk.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo 
Petterssons (S) förslag. 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2018/364
2019-05-15

Anne-Margret Draganis Till kommunfullmäktige

Strategisk plan 2020-2022, budget 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 
2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 794 tkr. 
3. Fastställa att partistödet för 2020 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i 

juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till 
varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av 
budgeterat belopp per mandat och år.  

4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 170 mnkr för 2020.
5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020” med däri ingående ramar 

för drift och investeringar.
6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-15, Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020
Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020
Yrkande lärarförbundet
Yrkande Lärarnas Riksförbund
Yrkande Vision
Yrkande Kommunal

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor Stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Kommunchef Ekonomichef
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Finansiella mål och inriktningsmål för Stenungsunds kommun 2020 

 
Finansiella mål 

1. Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 98,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. 

2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska 
uppgå till minst 70 % sett över rullande femårsperioder. 

3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 
4. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

 
Inriktningsmål 
 
Attraktivt och välkomnande 

1. Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till 
gymnasiet. 

2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning. 
3. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat. 
4. Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år över en femårsperiod. 
5. Andel barn och unga som tar del av kultur och fritidsverksamheten ska öka. 
6. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare.  

 
Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling 

7. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin på-
verkan på miljön och klimatet. 

8. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande. 
9. Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka. 
10. Andelen nyanlända som är självförsörjande efter två år ska öka. 
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Inledning 

Planeringsprocessen 

Utgångspunkt är kommunallagens bestämmel-
ser om att Kommunstyrelsen leder och sam-
ordnar planering och uppföljning av kommu-
nens verksamhet. 
Processen utgår från att Kommunfullmäktige 
senast i juni fastställer budgeten för nästkom-
mande år. From budgetåret 2020 är det eko-
nomi/personalberedningen som bereder budge-
ten. 
Den strategiska planen innehåller en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret 
samt en ekonomisk plan för tre år varav bud-
getåret är periodens första år. 
I planen anges skattesatsen och verksamheter-
nas anslag/ramar. Av planen framgår hur verk-
samheten ska finansieras och hur den ekono-
miska ställningen beräknas vara vid budgetå-
rets slut. För verksamheten anges mål och rikt-
linjer som är av betydelse för en god ekono-
misk hushållning. 
  
Årshjul

 
 
 

Kommunfullmäktiges målarbete är det första 
ledet i den process som leder fram till en bud-
get innehållande vision, mål, inriktning och 
uppdrag, omvärldsanalys, drift- och investe-
ringsramar samt resultatbudget, balansbudget, 
finansieringsbudget. Inriktningsmålen är en del 
av budgetförutsättningarna och anger inrikt-
ning och utgångspunkt för budgeten. 
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges 
strategiska plan och budget arbetar sektorerna i 
samarbete med respektive utskott fram ett för-
slag till verksamhetsplan inklusive sektorbud-
get för varje sektor. Sektorbudgeten är i sin tur 
nedbruten i sektorns olika verksamheter. 
Verksamhetsplanerna är, förutom ett plane-
ringsverktyg för sektorerna, en återrapporte-
ring för hur man avser att uppnå kommunfull-
mäktiges uppdrag. 
Kommunstyrelsen ska besluta om verksam-
hetsplanerna senast i november. 
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Politisk organisation 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ och det enda politiska orga-
net som är direktvalt. I Stenungsunds kommun 
har kommunfullmäktige tillsatt fyra beredning-
ar, som är kommunfullmäktiges verktyg för att 
bereda politiska framtids- och visionsfrågor 
inför debatt och beslut i fullmäktige.  
Kommunstyrelsen har en övergripande led-
ningsfunktion och ansvarar bland annat för att 
bereda och yttra sig i de ärenden som föreläggs 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ser till 
så att kommunfullmäktiges beslut genomförs 
och att återrapportering sker till kommunfull-
mäktige.  
Ekonomi/personalberedningen bereder, på 
uppdrag av kommunfullmäktige, budgeten för 
planperioden och nästkommande år. Det inklu-
derar att bereda ärenden som enligt beslut i 
kommunfullmäktige ska beaktas i nästa års 
budget. Ekonomi/personalberedningen sam-
ordnar dessutom arbetet med inriktningsmål 
och lokalresursplanering som är en del av den 
strategiska planen.   
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta 
budgeten för nästkommande år och planåren. 
Kommunstyrelsen beslutar dessutom om verk-
samhetsplanen som inkluderar aktiviteter för 
att uppnå de av kommunfullmäktige beslutade 
inriktningsmålen.  
I Stenungsund finns det två utskott som bere-
der ärendena åt kommunstyrelsen, Allmänna 
utskottet och Välfärdsutskottet. Välfärdsutskot-
tet bereder ”mjuka” frågor som exempelvis 
utbildning, förskola, särskilda och ordinära 
boenden samt individ och familjeomsorg. Öv-
riga frågor, exempelvis tekniska och kom-
munövergripande hanteras av allmänna utskot-
tet. 
I Stenungsunds kommun finns följande nämn-
der: Social myndighetsnämnd, Teknisk myn-
dighetsnämnd, Valnämnd och Överförmyndar-
nämnd. Kommunen har också tre råd, Folkhäl-
sorådet, Pensionärsrådet och Rådet för funkt-
ionshindrade. 

 

 

 

Förvaltningsorganisation 

Stenungsunds kommuns förvaltning består av 
fyra sektorer. De fyra sektorerna är sektor ut-
bildning, sektor socialtjänst, sektor samhälls-
byggnad samt sektor stödfunktioner. Förvalt-
ningen leds av kommundirektören som har 
huvudansvaret för att förvaltningen verkställer 
uppdragen från de förtroendevalda och att 
verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.   
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Vision 2035 

Stenungsunds kommun antog 2014 en ny vis-
ion, Vision 2035, Stenungsund Det goda sam-
hället med framtidstro och utveckling med 
människan och naturen i centrum. Till vision-
en finns två avgörande inriktningar: ”Attraktivt 
och välkomnande” samt ”Ekonomisk, ekolo-
gisk och socialt hållbar utveckling”. 
 
1. Attraktivt och välkomnande 

• Trygg miljö 
• Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv 
• Goda kommunikationer 
• Levande företagsklimat 
• Alltid bästa möjliga möte 

2. Ekonomisk, ekologisk och socialt håll-
bar utveckling 

• Social hållbarhet 
• Ekonomisk hållbarhet 
• Ekologisk hållbarhet 

De avgörande inriktningarna förklaras nedan. 

Attraktivt och välkomnande 

Trygg miljö 

Stenungsund, en kommun med cirka 35 000 

invånare, erbjuder bostäder för alla behov i 

olika former. Boendemiljöerna är attraktiva 

med närhet till såväl hav som skog och goda 

möjligheter till en aktiv fritid. Stenungsund är 

ett tryggt och levande samhälle med platser för 

möten och gemenskap. Vi har en lättillgänglig 

hälso- och sjukvård, bra förskolor och skolor 

samt god omsorg om funktionshindrade och 

äldre. Till Stenungsund är alla välkomna - vi 

omfamnar och accepterar oliktänkande och 

välkomnar nya initiativ. Stenungsund är en 

barnvänlig kommun där vi värnar om barns 

rättigheter och arbetar för att barn och ungdo-

mar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder 

mycket goda möjligheter till utbildning och 

arbete eller annan sysselsättning. Vi har bredd 

och spets på de utbildningar vi tillhandahåller. 

I Stenungsunds kommun utbildar vi världs-

medborgare som står väl rustade för framtidens 

alla utmaningar. De allra flesta som bor i 

Stenungsund har någon form av sysselsättning. 

Alla grundskoleelever går vidare till gymnasiet  

 

och merparten av kommunens unga vuxna går 

vidare från gymnasiet till högre studier. 

Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv 

Centrummiljön i Stenungsund är levande, dy-

namisk och turistvänlig. Den stora mängden 

besökare och turister från när och fjärran lock-

as hit för att ta del av shoppinglivet, restau-

rangutbudet, de många olika möjligheterna till 

fysisk aktivitet och ett brett utbud av kulturak-

tiviteter.  Naturen är alltid närvarande och till-

gänglig i kommunens alla delar. Som en av 

Västkustens pärlor erbjuder vi natursköna upp-

levelser och goda fritidsaktiviteter i en unik 

skärgårdsmiljö. Vi erbjuder aktiviteter i vild-

marksnatur med fina vandringsleder, fiske och 

camping. Den traditionella bohuslänska kul-

turen utvecklas genom konst och mathistoriska 

upplevelser. 

Goda kommunikationer 

Kommunikationerna till och från Stenungsunds 

kommun är goda och möjliggör en bekväm 

pendling för dig genom hållbara och miljövän-

liga transporter. Vi har dubbelspår på vissa 

sträckor till Stenungsund från Göteborg och 

Oslo som möjliggör fler avgångar.    

Levande företagsklimat  

Stenungsund är en företagsvänlig kommun och 

bland de främsta i Sverige när det gäller håll-

bar tillväxt. Företagsklimatet i Stenungsund är 

gott och stöttar en utökning i befintliga företag 

såväl som nya så att fler arbetstillfällen kan 

skapas. Vi har ett varierat näringsliv och ett 

världsledande hållbart kemikluster såväl som 

IT-kluster. Stenungsund har en science-park i 

världsklass med samarbete mellan, näringsli-

vet, universitet samt gymnasium och yrkeshög-

skola vilket lockar kompetens, entreprenörer 

och innovationer till kommunen.  

Alltid bästa möjliga möte 

Stenungsund är en invånarvänlig kommun som 

strävar efter att alla invånare ska mötas med 

professionalitet och respekt. Vi vill att du ska 

känna att du blir tagen på allvar oavsett ärende 

och vilken bakgrund du har. Kommunens vär-

degrund - insyn, delaktighet, öppenhet och 

helhetssyn genomsyrar alla verksamheter i 

kommunen. 
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Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar 

utveckling 

I Stenungsunds kommun bedriver vi en håll-
bar utveckling vilket innebär att vi strävar 
efter att tillgodose dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlig-
heter att tillgodose sina behov. All hållbar 
utveckling kräver ett folkligt och aktivt del-
tagande från invånarna. Stenungsund är en 
kommun som på olika sätt bjuder in med-
borgarna till dialog och samtal för att driva 
en utveckling som värnar om våra gemen-
samma resurser.  

Social hållbarhet  
Stenungsund är ett tryggt, inkluderande och 
stabilt samhälle där invånarnas behov tillgo-
doses, oavsett kön och inkomst. En socialt 
hållbar utveckling främjas av det livslånga 
lärandet, en trygg uppväxt, ökat arbetsdelta-
gande, att du får åldras med livskvalitet samt 
att du har goda levnadsvanor. Vi har livet i 
fokus i Stenungsund! Invånarna i kommunen 
har en god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. 
Genom demokrati och delaktighet ges möj-
lighet för Stenungsundsborna att skapa förut-
sättningar för ett gott liv.  
Ekonomisk hållbarhet  
Vi driver en ekonomisk hållbarhet genom att 
skapa utveckling utan att skada miljön. Eko-
nomin är långsiktigt stabil och låter dig som 
människa utvecklas i samklang med miljön 
och utan att slösa mer än nödvändigt på våra 
gemensamma tillgångar.  
Ekologisk hållbarhet  
I Stenungsunds kommun arbetar vi för en 
hållbar ekologisk utveckling vilket innebär 
att vi värnar om människans långsiktiga fort-
levnad, en naturskön miljö samt biologisk 
mångfald. Vi arbetar aktivt för att anpassa 
samhället efter vad miljön och människornas 
hälsa tål.     
Kommunens ledord 
Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är 
kommunens ledord. 
 
Helhet: Den egna verksamhetens betydelse ses 
i ett större sammanhang och kommun- och 
medborgarnyttan går före den egna verksam-
hetens bästa. 
 

Öppenhet: Vi har ett öppet och tillåtande kli-
mat som genomsyras av ärlighet och tydlighet.   
 
Delaktighet: Verksamheten främjas av att 
många är med och påverkar besluten och ver-
kar i lojalitet med fattade beslut. 
 
Insyn: Vi skall vara transparanta och ge om-
givningen möjlighet till insyn i kommunens 
arbetsutförande och resultat.  
 

God ekonomisk hushållning 

I Kommunallagens elfte kapitel står det att 
budgeten ska ange finansiella mål samt mål 
och riktlinjer för verksamheten, som är av be-
tydelse för en god ekonomisk hushållning.   
 
Målen ska sträva efter att kommunens verks-
amhet bedrivs på ett sätt som säkerställer att 
även kommande generationer får en bra kom-
munal service samt att maximal nytta uppnås 
med minsta möjliga resursåtgång. Ambitionen 
är att ha mål som är långsiktigt hållbara och 
som kan mätas över tid. 
I Stenungsunds kommun uppnås god eko-
nomisk hushållning genom att 70 % av de fi-
nansiella målen samt inriktningsmålen är helt 
eller delvis uppfyllda. 

Mål kommunkoncern 2020 

Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal 
bokförings- och redovisningslag, lag om kom-
munal bokföring och redovisning. Den nya 
lagen innebär bland annat att Mål och riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning ska följas upp 
och utvärderas för hela den kommunala kon-
cernen. 

1. Soliditeten ska förbättras eller hållas oför-
ändrad. 

2. Koncernen ska verka för en hållbar ut-
veckling och därför minska sin påverkan 
på miljön och klimatet. 
Indikator: Användningen av fossila bräns-
len 

3. Koncernen ska vara en attraktiv och hälso-
sam arbetsplats/arbetsgivare.  
Indikator: Minska sjukfrånvaron från fö-
regående år. (kort- och långtidssjukfrån-
varo) 
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Finansiella mål 

De finansiella målen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställ-
ningen. 
 

1 Nettokostnadsandelen, inklusive finans-
netto och hela pensionsskuldens föränd-
ring, ska inte överstiga 98,5 % i genom-
snitt över rullande femårsperioder. 

2 Självfinansieringsgraden av investerin-
garna, i skattefinansierad verksamhet, ska 

uppgå till minst 70 % sett över rullande 
femårsperioder. 

3 Soliditeten ska förbättras eller hållas oför-
ändrad. 

4 Kommunens skattesats ska vara oföränd-
rad under mandatperioden. 

Inriktningsmål  

Inriktningsmålen är övergripande mål med 
fokus på effekt för brukaren.  
Hur varje sektor inom kommunen ska arbeta 
för att uppfylla inriktningsmålen framgår av 
verksamhetsplanen. Där framgår också vilka 
indikatorer som kopplats till respektive inrikt-
ningsmål.  
Nedan följer samtliga inriktningsmål uppde-
lade på de två avgörande inriktningarna. 
 
Attraktivt och välkomnande 
1. Fler elever ska klara kunskapsmålen i 

grundskolan och därmed få behörighet 
till gymnasiet.  
Stenungsund ska ha en attraktiv och krea-
tiv skola där fler klarar kunskapsmålen i 
grundskolan och därmed får behörighet till 
gymnasiet.   
Stenungsunds kommun hade 2018 en 
högre andel behöriga till gymnasiet jämfört 
med riket. Andelen var 85,4% (2017 
81,4%) att jämföras med genomsnittet för 
riket som var 81,9% (2017 79,4%). Vår-
terminen 2018 fick 77% av eleverna i års-
kurs 9 godkänt i alla ämnen, vilket är en 
ökning med 1,7 procentenheter jämfört 
med året innan. Ambitionen är en fortsatt 
positiv utveckling för dessa två områden.  
När det gäller resultaten på nationella pro-
ven i årskurs 3 är Stenungsunds kommun 
bland de 25% bästa i landet 75 % (2017 
77%). Andelen elever i årskurs 6 som kla-
rat kunskapskraven i samtliga ämnen är 
högre än för riket som helhet, 80,2% (2017 
82,5%) jämfört med rikets 75% (2017 
75,9%). I likhet med riket i övrigt är tren-
den nedåtgående vilket kommunen arbetar 
för att bryta. 
Andelen elever i grundskolan som upple-
ver trivsel och trygghet i skolan ligger i 

nivå eller något under genomsnittet för 
samtliga kommuner i Göteborgsregionen, 
81%. Ambitionen är att öka denna andel. 
Från 2019 mäts andelen vårdnadshavare 
som upplever att förskolan är rolig, trygg 
och lärorik. Mätningen bygger på GR:s 
föräldraenkät. 
 

2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gym-
nasieutbildning. 
Ungdomar bosatta i Stenungsund tar i 
högre utsträckning gymnasieexamen inom 
fyra år jämfört med genomsnittet i riket. 
Andelen är 75,3% (2017 72%), vilket kan 
jämföras med snittet för riket, 71,8% (2017 
71,7%).  
Nösnäsgymnasiet har under de senaste tre 
åren uppvisat en positiv trend med ökande 
andel elever som tar examen inom 4 år. 
Andelen här är 74,1% (2017 69,6%) jäm-
fört med rikets 65,3% (2017 64,1%). 
Gymnasieskolan arbetar för att bibehålla 
och stärka denna positiva utveckling. 
 

3. Stenungsund ska förbättra sitt företags-
klimat. 
Stenungsund ska vara en attraktiv kommun 
att driva företag i. Kommunens ambition är 
att skapa goda förutsättningar för företag 
att bedriva sin verksamhet. Målet är att fler 
företag ska uppfatta servicen i kommunens 
myndighetsutövning som positiv och att 
företagsklimatet för att starta och driva fö-
retag i Stenungsunds kommun utvecklas.  
Av landets 290 kommuner ligger 
Stenungsund på plats 83 när det gäller ser-
vicen i kommunens myndighetsutövning 
mot enskild och på plats 77 när det gäller 
företagsklimat.   
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4. Bostadsbeståndet ska öka med minst 
170 bostäder per år över en femårspe-
riod. 
De senaste fyra åren har bostadsbeståndet 
ökat med cirka 100 bostäder varje år. De 
kommande två åren förväntas slutbesked 
till ett stort antal bostäder såsom Solgårds-
terassen, Kvarnhöjden, Nyborgsvägen och 
Getskär. Det tillsammans med kommunens 
ambition att öka antalet färdiga detaljpla-
ner, sett över en femårsperiod, kommer 
förhoppningsvis innebära att målet uppnås 
 

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

6. Stenungsunds kommun ska vara en at-
traktiv och hälsosam arbets-
plats/arbetsgivare. 
Den attraktiva och hälsosamma arbetsplat-
sen/arbetsgivaren mäts genom bland annat 
minskad sjukfrånvaro, ökad andel anställda 
i kommunen som har heltid och minskad 
andel anställda som har en sysselsättnings-
grad under 70%.  
Sjukfrånvaron har minskat från 7% till 
6,7%, andelen anställda med heltid har 
ökat från 69,3% till 72,9% och andelen an-
ställda med sysselsättningsgrad under 70% 
har minskat från 6,6% till 6,1%. Ambition-
en är att fortsätta denna positiva utveckl-
ing. 

 

Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar 

utveckling 

 

7. Stenungsunds kommun ska verka för en 
hållbar utveckling och därför minska 
sin påverkan på miljön och klimatet. 
Målet anses uppfyllt när energiförbruk-
ningen i kommunens anläggningar minskar 
och det gör även utläckaget av producerat 
dricksvatten i dricksvattenledningarna, in-
läckaget av vatten i spillvattenledningarna 
och volymen på bräddningar på lednings-
nät, pumpstationer och verk. Matsvinnet på 
kommunens skolor, förskolor och äldrebo-

enden minskar och den insamlade mäng-
den förpackningar och returpapper ökar. 
Trenden har de senaste åren varit positiv 
inom samtliga områden och målsättningen 
är att den utvecklingen ska fortsätta. 
 

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

9. Förutsättningar för god och jämlik 
hälsa ska öka. 
Målet anses uppnått när antalet invånare, 
16 - 84 år, med bra självskattat hälsotill-
stånd ökar och när självskattad bra hälsa 
för barn och unga 12 - 16 år ökar. Målet är 
i linje med regeringens och Västra Göta-
landsregionens ambitioner att minska 
skillnaderna i hälsa och livsvillkor.  Folk-
hälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och 
kräver insatser och samverkan tvärsektori-
ellt.   
 

10. Andelen nyanlända som är självförsör-
jande efter två år ska öka. 
Stenungsunds kommun ska vara en attrak-
tiv och välkomnande kommun med hög 
social hållbarhet som inkluderar alla. In-
tegrationen av nyanlända ska vara effektiv, 
antalet personer som lämnat etable-
ringsuppdraget och börjat arbeta eller stu-
dera (status efter 90 dagar) ska därför öka 
och det ska också andelen elever på SFI 
som klarat minst två kurser på studievägen, 
av nybörjare två år tidigare. 
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Omvärldsanalys1 
Omvärldsanalysen syftar till att redovisa fak-
torer som påverkar kommunens planering på 
kort och medellång sikt, det vill säga de tre-
fyra närmaste åren. Faktorer som är viktiga att 
ha kännedom om är den samhällsekonomiska 
utvecklingen, statliga reformer och beslut, 
arbetsmarknadsläget samt den demografiska 
utvecklingen. 
Sammanfattning 
Kommunerna och regionerna är i början av en 
period med mycket stora krav på omställning. 
Det ökade trycket från demografin har varit 
uppenbart och känt under ett antal år. Hittills 
har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats 
genom intäktsökningar från främst skatter och 
markförsäljning som gynnats av högkonjunktu-
ren. Men den ekonomiskt starka perioden går 
mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer 
att bli nödvändiga. I vårens Ekonomirapport 
räknas det med att skattesatsen till kommuner 
och regioner ökar med 13 öre år 2020, vilket 
ger drygt 3 miljarder kronor i intäktsökning. 
För att klara ett resultat på 1 procent som andel 
av skatter och statsbidrag fram till år 2022 
saknas ändå nästan 35 miljarder, givet att kost-
naderna ökar i takt med befolkningen. Enligt 
intentionerna i januariavtalet ska statsbidragen 
till kommuner och regioner höjas med 5 mil-
jarder per år. Därtill behöver sektorn själv ef-
fektivisera verksamheten motsvarande en års-
kostnad på cirka 20 miljarder år 2022. 

Samhällsekonomi 
Den svenska konjunkturen försvagas i år. 
BNP-tillväxten bedöms falla till 1,4 procent 
per år 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. 
Den långa perioden av ökad sysselsättning ser 
därför ut att upphöra och det räknas med att 
vändpunkten kommer 2019. Men konjunktur-
avmattningen går långsamt och påverkar ar-
betsmarknaden med fördröjning. 

Huvudförklaringen till den låga svenska BNP-
tillväxten 2019 och 2020 i prognosen är en 
dämpning av investeringarna, som tyngs av 
sjunkande bostadsbyggande. Nedväxlingen av 
den svenska BNP-tillväxten beror dock även 
på en avmattning på den svenska exportmark-
naden. 

                                                      
1 Ekonomirapporten SKL, maj 2019. (Gäller ej 
avsnitt Näringsliv) 

I riskbilden finns flera osäkerhetsfaktorer, både 
på hemmaplan och i omvärlden. Att de svenska 
offentliga finanserna är goda är en styrka. Men 
produktiviteten tycks ha stagnerat och frågan 
är vad som händer med sysselsättningen vid en 
lågkonjunktur. Kanske underskattas risken för 
att de senaste årens jobblyft följs av en större 
nedgång, vilket skulle dämpa den offentliga 
sektorns inkomster, inte minst för kommuner 
och regioner. 

Sverige 
De svenska offentliga finanserna står starka 
men det offentliga sparandet går nu mot under-
skott.  

Prognosen indikerar en försvagning av det 
finansiella sparandet i offentlig sektor i år och 
nästa år. Överskottet från 2018, vilket de sen-
aste årens konjunkturuppgång har bidragit till, 
krymper och SKL räknar med ett sparande 
nära noll 2019-2020. Staten beräknas få ett 
överskott på 0,7 procent av BNP i år samtidigt 
som kommunsektorn får ett lika stort under-
skott.  

Medan utgifterna i år utvecklas i takt med BNP 
minskar inkomsterna i relation till BNP. Till 
viss del beror det på av Riksdagen beslutade 
skattesänkningar. Därtill minskar momsintäk-
terna i relation till BNP till följd av den minsk-
ning som man räknar med för bostadsinveste-
ringarna. Även inkomsterna från företagsskat-
terna, som blev ovanligt höga förra året, för-
väntas nu återgå till mer normala nivåer. 

Bakom försvagningen av sparandet 2020 ligger 
att inkomstkvoten minskar medan utgiftskvo-
ten fortsätter att stiga. Avgörande är att den 
offentliga konsumtionsvolymen beräknas öka 
något snabbare än BNP. För kommunsektorn 
ökar den demografiskt betingade efterfrågan 
med 1,1 procent. Det räknas dock med en lägre 
volymökning (0,7 %), vilket innebär att kost-
naden per brukare sjunker. Detta kan uppnås 
genom såväl effektiviseringar inom verksam-
heterna som en lägre servicegrad. Samtidigt 
ligger en hög offentlig investeringsvolym kvar. 
Kommunsektorns investeringsplaner innebär 
fortsatt stora behov beroende på att det måste 
byggas ut förskolor, skolor, äldreboenden, 
sjukhus och VA-nät.  
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Kommunerna 
Kommunernas preliminära resultat för 2018 
uppgick till 14 miljarder kronor. Det är strax 
över 2 procent, tumregeln för god ekonomisk 
hushållning i sektorn, och 10 miljarder sämre 
än 2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 
2019-2022, i kombination med fortsatt stora 
behovsökningar, väntas leda till allt sämre 
resultat. Kommunerna räknar med en dämpad 
kostnadsökningstakt de närmaste åren, bland 
annat som en följd av att kostnaderna fortsätter 
minska efter 2015 års flyktingsituation. För att 
kunna öka resurserna till verksamheterna i takt 
med demografin, och nå ett resultat på endast 1 
procent av skatter och generella statsbidrag, 
krävs budgetförstärkande åtgärder på 24 mil-
jarder år 2022 (eller drygt 0,7 procent av brut-
tokostnaderna årligen). 

Investeringsbehov 
Kommunernas investeringar år 2018 (exklu-
sive bolagen) uppgick till 72 miljarder kronor, 
en ökning med 14 procent. Ökningen var 20 
procent 2017, det vill säga två år med stora 
ökningar. År 2010 var investeringarnas andel 
av skatter och bidrag 8,6 procent, år 2018 hade 
andelen ökat till 12,8 procent. De kommande 
åren väntas investeringarna öka kraftigt enligt 
budget och plan, men investeringarna brukar 
aldrig komma upp till de budgeterade nivåerna. 
Några anledningar till att utfallet blir lägre än 
budgeterat är att det finns en gräns för vad den 
egna organisationen klarar av, att detaljplaner 
ofta överklagas och brist på entreprenörer.  
Vid beslut om investeringar bör alltid de drift-
sekonomiska konsekvenserna framgå. Drifts-
kostnader har ofta mycket större effekt än till 
exempel räntekostnader för lån. Beredskap för 
höjda räntor är trots detta viktigt vid kalkyle-
ring av investeringar. Kommunernas investe-
ringar är i första hand verksamhetsfastigheter, 
till exempel förskolor och skolor samt infra-
struktur och va. Bolagens investeringar är 
främst i bostäder. En liten, men växande del av 
investeringarna är idrottsanläggningar, mycket 

av detta är relaterat till ökningen av skolor som 
behöver idrottsanläggningar.  
I Stenungsunds kommun har man gjort och 
planerar att göra stora investeringar under bud-
getåret samt kommande planperiod. Det är 
framför allt i nya verksamhetslokaler, idrotts-
anläggningar samt utbyggnad av infrastruktur.  
 
Pensioner 
Inom kommunal sektor tillkom ett nytt pens-
ionsavtal 2014 som är helt avgiftsbestämt för 
medarbetare födda 1986 och senare. Det inne-
bär att det på riktigt lång sikt inte kommer att 
finnas några pensionsskulder. Kostnaden 
kommer då endast bestå av avgifter som belas-
tar det enskilda årets resultat. 
 
Näringsliv 
Kommunens övergripande målsättning för 
näringslivet är att kontinuerligt arbeta med att 
attrahera tillväxtföretag att etablera sig i kom-
munen. Kommunen arbetar även för att stimu-
lera tillväxten i det befintliga näringslivet samt 
understödja entreprenörskap i olika former.  
Kommunens näringsliv är brett och spännande. 
Kemiindustrin är tongivande med företag som 
Borealis, Nouryon (fd. Akzo Nobel), Perstorp 
och Inovyn som tillsammans har ca 3 000 an-
ställda. Koncernen Hogia AB med sina drygt 
27 bolag och 650 anställda, varav 550 i 
Stenungsund, är en annan stor arbetsgivare. 
Runt främst Kemiindustrin har ett antal under-
leverantörer och servicepartners vuxit upp och 
etablerats i kommunen. Utöver kemiindustrin 
finns hantverksföretag inom bygg och bygg-
service samt en starkt växande tjänstesektor 
inom bland annat engineering, IT, utbildning 
samt hälso- och sjukvård och även en stark 
besöksnäring på uppgång. 
Stenungsund har drygt 2 800 verksamma före-
tag inom ett brett spektrum av branscher (ca 
400 stycken) och företagsformer där ca hälften 
är aktiebolag. 
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Ramberäkning 
Budgetramarna för 2020 räknas upp enligt 
rekommendation från SKL. Därefter har poli-
tiska justeringar gjorts avseende personalkost-
nader, se nedanstående tabell.  

 
 
Förvaltningen har därefter sammanställt ytter-
ligare rambehov med anledning av bland annat 
volymförändringar. Den ekonomiska ramen 
har därefter justerats med politiska satsningar 
och prioriteringar. 
Löneökningar och volymer ligger centralt i 
avvaktan på faktiskt utfall. När utfallet är känt 
sker en ramjustering gentemot berörd verk-
samhet. 

Politiska satsningar och prioriteringar 
Nedan kommenteras de politiska satsningar 
och prioriteringar som skett: 
Kommunövergripande 
• Digitalisering av tjänster förväntas ge en 

besparing på 1,2 mnkr 

Sektor utbildning 
• Full kompensation för volymer 
• Utökad ram grundskola riktad till Kristine-

dal och Ucklum 3 mnkr 
• Nya gymnasielagen ger ensamkommande 

ungdomar chans att gå klart skolan 0,6 
mnkr 

• Kompensation för lägre intäkter av etable-
ringsschablon 0,4 mnkr 

Utöver det har ramen sänkts med 2,7 mnkr 
 
Sektor socialtjänst 
• Full kompensation för volymer 

• Kompensation till IFO för placeringskost-
nader att fördela mellan barn, unga och 
vuxna 4,2 mnkr 

• Idéburet Offentligt Partnerskap som ska 
leda till minskat försörjningsstöd 1 mnkr 

• Kompensation för utökade licenser från 
Soltak 0,3 mnkr 

• Kompensation för utökning av medarbe-
tare och arbetsledare biståndsenheten 1,5 
åa 0,9 mnkr 

• Kompensation ny köpt plats LSS under ett 
år 2,8 mnkr 

• Ökad bemanning hälso- och sjukvård, VO, 
0,6 mnkr 

• Ökade korttidsplatser, VO 0,5 mnkr 
• Utökad ram till Vård och omsorg 4,3 mnkr 

Utöver detta har ramen sänkts med 4,3 
mnkr, varav nedläggning Ungbo HVB är 
2,6 mnkr. 

 

Sektor samhällsbyggnad  
• Personalförstärkningar till miljö och hälso-

skydd 0,7 mnkr 
• Kompensation ökade kostnader snöröjning 

tätort 2 mnkr 
• Personalförstärkningar till VA gata 0,5 

mnkr, samt mark och exploatering 0,5 
mnkr. 

• Tillsyn, besiktning och underhåll av lek-
platser 0,5 mnkr 

• Ökade priser färdtjänst 0,5 mnkr 

Utöver detta har sektorn fått minskad ram med 
1,3 mnkr 
 

Sektor stödfunktioner 
• Ökade kostnader för Soltak 10 mnkr 
• E-tjänstsamordnare, 0,6 mnkr 
• Satsning tjänst för att minska sjukfrånvaro 

0,8 mnkr 
• Kompensation för prisökning el och för-

valtningsavtal fastighet 2,4 mnkr  
• Kompensation kostnadsökning snöröjning 

0,8 mnkr 

Utöver detta har sektorn fått en minskad 
ram med 2,4 mnkr 

 

 2020 2021 2022

Övriga intäkter 1,0% 1,0% 1,0%

  

Personalkostnader 2,8% 3,0% 3,0%

Personalkostnader, SKL 

cirkulär 19:21 3,1% 3,2% 3,3%

Internränta 1,5% 1,5% 1,5%

Lokalhyror interna 0% 0% 0%

Lokalhyror externa 2,4% 2,4% 2,4%
Övriga kostnader, KPIX 

SKL cirkulär 19:21 1,9% 1,8% 2,0%
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UPPDRAG 

 

1. Ta fram ett faktaunderlag avseende gym-
nasiets framtida storlek utifrån demo-
grafiska underlag med sikte på befolk-
ningsökningen i Vision 2035.  
Hur ser kapaciteten ut i GR-kommunerna 
idag, antal platser. 

 
2. Ta fram underlag gällande särskolan avse-

ende placering, dimensionering och sam-
ordning inom grundskolan.   

  
3. Ta fram underlag för hur daglig verksam-

het ska bedrivas framöver avseende behov, 
lokaler och samordning med andra aktörer.  

  
4. Ta fram förslag på verksamheter som kan 

vara lämpliga för att bedrivas som intrap-
renad. 

 
5. Kommunen får i uppdrag att göra en ut-

redning, med tidsplan och kalkyl, om ut-
vecklingen av Stenungsund Arena med 
perspektivet vision 2035.  

 
 

 

Kommunövergripande 

Under Kommunövergripande redovisas kom-
mundirektör samt medel för utvecklingsprojekt 
och ledarutveckling.  
Här redovisas även följande: volym- och 
driftspengar, sponsring, avgifter till olika för-
bund och projekt som t ex SKL, projekt Leader 
med mera. Även personalrelaterade verksam-
heter som företagshälsovård, facklig verksam-
het och personalinsatser redovisas här. 

Finansverksamheten 

Under finansverksamheten redovisas skattein-
täkter, generella statsbidrag och utjämning 
samt finansiella intäkter och kostnader. Här 
redovisas även kostnader för pensionsutbetal-
ningar, pensionsskuldsförändring, netto av PO-
pålägg från verksamheten samt kostnader för 
arbetsgivaravgifter. Mer om detta finns under 
Ekonomisk översikt.  
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Ramar 

Nedan redovisas ramarna per verksamhet. Varje sektor har också ett eget avsnitt i detta dokument.  
 
 

 
 

  

Budget Budget Plan Plan

tkr 2019 2020 2021 2022

Politisk verksamhet -11 250 -10 794
Kommunövergripande -95 740 -141 600

Räddningstjänst -14 235 -14 591

Sektor utbildning -712 910 -718 676

Sektorsövergripande utbildning -9 121 -8 860
Förskola -156 337 -157 705
Grundskola -299 362 -303 581
Gymnasieverksamheten -99 114 -98 712
Särskolan -22 947 -23 397
Staben -57 750 -57 160
Kompetens och utveckling -28 296 -29 194
Kultur/Fritid -39 983 -40 067

Sektor socialtjänst -496 334 -511 682

Övergripande socialtjänst -9 079 -8 882
Individ- och familjeomsorg -102 166 -107 248
Funktionshinder -153 325 -156 468
Vård och omsorg -231 764 -239 084

Sektor Samhällsbyggnad -78 658 -81 738

Samhällsbyggnad -78 658 -81 738

Sektor stödfunktioner -113 558 -126 664

Stödfunktioner -63 231 -76 606
Måltid -50 527 -50 058
Fastighet (intäktsfinansierad) 200 0

Kalkylerad kapitalkostnad 105 597 113 296 124 120 132 411
Avskrivningar -82 720 -91 254 -98 563 -104 562

Nettokostnad -1 499 808 -1 583 703 -1 651 086 -1 719 098

Skatter och finansiella kostnader

Finansverksamheten 1 529 639 1 607 081 1 648 740 1 698 973

Årets resultat 29 831 23 378 -2 346 -20 125

44



16 
 

Ekonomisk översikt 

Resultat 

Budgeterat resultat för 2020 uppgår till 23,4 
mnkr. Det medför en nettokostnadsandel på 
98,6 % vilket är 0,1 procentenheter högre än 
det finansiella målet. För resterande år i plan-
perioden uppgår nettokostnadsandelen i snitt 
till 101,1 %.  Denna resultatnivå är inte till-
räcklig för att nå de finansiella målen utan en 
fortsatt prioritering av resurser kommer att 
krävas alternativt intäktsökningar. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 

Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges 
Kommuner och Landstings Cirkulär 2019:21 
daterat 2019-05-02. 

 

Nettokostnadsutveckling 

Nettokostnadens andel av skatteintäkter och 
utjämning visar hur stor del av dessa intäkter 
som går åt till den löpande verksamheten. Må-
let är 98,5 % i genomsnitt över rullande 
femårsperioder. Det budgeterade resultatet för 
perioden 2020-2022 tillsammans med budget 
för 2019 samt bokslut 2018 medför en netto-
kostnadsandel på 98,7 %. Det är framförallt 
planåren som ökar kostnadsmässigt. En fortsatt 
prioritering av kostnader kommer därför att 
behöva göras framöver.  
 
 

 
 
 

 

Investeringar 

Investeringsnivån uppgår till 287,3 mnkr för 
2020. De senaste åren har investeringsnivån 
ökat markant från nivåer under 100 mnkr. Or-
saken är i första hand stora lokalinvesteringar 
samt idrottsanläggningar. 
 

 

Självfinansieringsgrad investeringar 

Självfinansieringsgraden talar om hur stor del 
av investeringarna som finansieras med egna 
medel. Med egna medel avses årets resultat 
och avskrivningar. Målet är att självfinansie-
ringsgraden ska uppgå till minst 70 % i ge-
nomsnitt över rullande femårsperioder för den 
skattefinansierade verksamheten. Sett över 
perioden 2018-2022 uppgår den till 40,7 % 
vilket är betydligt lägre än målet. Fortsatta 
effektiviseringar och prioriteringar måste till 
för att höja resultatet och för kommande inve-
steringar krävs ytterligare prioriteringar.  
 

Bokslut Budget Budget Plan Plan

Mkr 2018 2019 2020 2021 2022

Skatteintäkter 1 374 1 428 1 467 1 513 1 569
Inkomstutjämning 71 71 73 75 78
Kostnadsutjämning -10 -10 -11 -11 -11
Regleringsbidrag/-avgift 4 12 30 31 24
Strukturbidrag 0 0 0 0 0
LSS-utjämning 12 11 12 12 12
Fastighetsavgift 52 54 56 56 56
Summa 1 502 1 565 1 627 1 676 1 728

Procentuell förändring 3,4% 4,2% 3,9% 3,0% 3,1%
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Soliditet 

Soliditeten anger hur stor del av kommunens 
totala tillgångar som är finansierade med eget 
kapital, det vill säga inte finansierade genom 
lån. Den är ett mått på den finansiella styrkan 
på lång sikt. Soliditeten mäts inklusive hela 
pensionsåtagandet. De faktorer som påverkar 
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgång-
arnas förändring. Målet är att soliditeten ska 
förbättras eller hållas oförändrad. Soliditeten 
har förbättrats kontinuerligt de senaste åren 
från en nivå på -36,3 % år 2005. Orsaken är 
främst att kommunen under denna period haft 
stora positiva resultat. Under planperioden 
ligger soliditeten på i snitt ca 12 %, vilket in-
nebär att fortsatta prioriteringar behöver göras 
för målet ska uppnås. 
 

 

Skulder 

Kommunens skulder kan i huvudsak delas upp 
i två delar, den som kommunen lånat upp i 
bank och den som kommunen lånat av de an-
ställda, det vill säga pensionsskulden.  

Låneskuld 

Låneskulden redovisas inklusive de medel som 
är vidareutlånade till kommunens bolag. Av 
låneskulden 2018 är 72 mnkr vidareutlånat till 
det kommunala bolaget Stenungsunds Energi 
och Miljö AB.  
 
Låneskuld 2018-2022 

 

Befolkningsprognos för Stenungsund 

Prognosen ligger till grund för verksamheternas kostnadsutveckling och planering. 
Av nedanstående tabell framgår befolkningsprognosen för 2018-2023 (avrundade siffror). 

 

 
Prognosen har utgått från sektor Samhällsbyggnads "planerad byggnation" för åren 2019-2023, som är 
deras prognostisering av färdigställd byggnation. Det kommer en tid med stort bostadsbyggande inom 
Stenungsunds kommun som kommer att medföra en ökad befolkning, men det är väldigt svårt att be-
döma när de olika byggprojekten färdigställs, särskilt längre fram i tiden. 

Ålder 2018* 2019 2020 2021 2022 2023

Förändri

ng 2018-

2023

Förändri

ng i 

procent

0-5 1 865 1 880 1 881 1 933 2 016 2 106 241 13%

6-15 3 588 3 625 3 638 3 632 3 646 3 657 69 2%

16-18 962 991 1 070 1 128 1 175 1 176 214 22%

19-64 14 946 15 181 15 316 15 652 16 091 16 455 1 509 10%

65-79 3 844 3 879 3 907 3 960 3 986 4 017 173 5%

80-w 1 298 1 361 1 433 1 494 1 585 1 666 368 28%

Summa 26 503 26 917 27 245 27 799 28 499 29 077 2 574 10%

*Faktisk befolkning 2018

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0-w 1,1% 1,6% 1,2% 2,0% 2,5% 2,0%

*Faktisk tillväxttakt 2018
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Ekonomiska sammanställningar 

Resultatbudget 

 

 
 

Finansieringsbudget  

  

 
  

mnkr Bokslut Budget Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar -1 352,5 -1 425,0 -1 487,9 -1 551,3 -1 613,6
Avskrivningar -82,7 -82,7 -91,2 -98,6 -104,6

NETTOKOSTNADER -1 435,2 -1 507,7 -1 579,1 -1 649,9 -1 718,2

Skatteintäkter 1 374,4 1 427,9 1 467,3 1 512,8 1 568,7
Generella statsbidrag 139,8 137,2 159,7 163,5 159,2
Finansiella intäkter 7,5 3,0 3,1 3,1 3,1
Finansiella kostnader -18,2 -30,6 -27,6 -31,8 -32,9

ÅRETS RESULTAT 68,2 29,8 23,4 -2,3 -20,1

Nettokostnadsandel 95,5% 98,0% 98,6% 100,1% 101,2%

mnkr Bokslut Budget Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

Drift

Årets resultat 68,2 29,8 23,4 -2,3 -20,1
Justering för av- och nedskrivningar 82,7 91,2 98,6 104,6
Förändring pensionsskuld inkl löneskatt 1,4 5,0 13,6 13,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 73,6
Förändring kortfristiga fordringar 11,4
Förändring kortfristiga skulder 15,7

Förändring likvida medel drift 168,9 113,9 119,6 109,9 98,2

Investeringar

Förvärv materiella anläggningstillgångar -136,0 -233,1 -287,3 -364,8 -470,1
Investeringsbidrag 3,1 11,0
Försäljn./förvärv materiella anläggningstillgångar 0,5

Förändring likvida medel investeringar -132,4 -222,1 -287,3 -364,8 -470,1

Finansiering

Nyupptagna lån 0,0 160,0 170,0 255,0 375,0
Amortering av skuld -70,0
Övrigt -3,5

Förändring likvida medel finansiering -73,5 160,0 170,0 255,0 375,0

Förändring av likvida medel -37,0 51,8 2,3 0,1 3,1
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Balansbudget 

 

 
 
  

mnkr Bokslut Budget Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 397,0 1 866,4 1 673,0 1 939,2 2 304,7
Finansiella anläggningstillgångar 138,1 149,9 138,1 138,1 138,1

Omsättningstillgångar 212,1 353,5 251,3 251,4 254,5

Summa tillgångar 1 747,2 2 369,8 2 062,4 2 328,7 2 697,3

Eget kapital, avsättningar och skulder

Balanserat resultat 185,8 254,0 283,8 307,2 304,9
Årets resultat 68,2 29,8 23,4 -2,3 -20,1

Avsättningar 554,1 551,8 556,8 570,4 584,1

Skulder
Långfristiga skulder 578,5 1 355,2 848,5 1 103,5 1 478,5
Kortfristiga skulder 360,7 179,0 350,0 350,0 350,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 747,2 2 369,8 2 062,4 2 328,7 2 697,3

0 0 0 0 0
Soliditet 14,5% 12,0% 14,9% 13,1% 10,6%
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Investeringsbudget / -plan 

 
Investering per sektor, tkr 

 
 
Investering per kategori, tkr 

 
 
Sammanställningen är uppdelad på skattefi-
nansierad och avgiftsfinansierad verksamhet 
eftersom kostnaden för den avgiftsfinansierade 
delen inte ska belasta skattekollektivet utan 
bäras av de avgifter som tas ut. 
 
Uppdelning av investeringar 
Investeringarna presenteras per sektor och 
kategori. Kategorierna är: fastighetsrelaterade 
investeringar som avser investeringar i verk-
samhetslokaler som skolor, förskolor, grupp-
boenden med mera. Övriga investeringar som 
avser i huvudsak investeringar i infrastruktur 
samt löpande investeringar som avser inventa-
rier, maskiner och liknande. 
 
Investeringsprocessen 
Lokalstyrgruppen har i uppdrag att samman-
ställa verksamheternas behov av lokaler och ge 
förslag till prioriteringar. Dessa presenteras i 

förvaltningens samlade lokalresursplan, som är 
ett underlag till investeringsbudgeten.    
 
Stenungsunds kommun befinner sig sedan 
några år i en expansionsfas med stora på-
gående och planerade investeringar. För 2019 
är prognosen ca 222 mnkr. I budget för 2020 
och plan 2021-2022 finns investeringar på 
totalt 1 122 mnkr. De största investeringarna 
sker inom samhällsbyggnad, förskola och 
grundskola. Några av de större projekten är 
nytt resecentrum, ny- och om-/utbyggnad av 
sex förskolor och sex grundskolor och ny åter-
vinningscentral.  
Tidplanen för resecentrum har förskjutits i ca 
två år. Om förutsättningarna förändras så att 
byggstart kan tidigareläggas så kommer 
Stenungsunds kommun att prioritera in medel 
för resecentrum i investeringsbudgeten. 
 

Budget Budget Plan Plan

Sektor 2019:1 2020 2021 2022

Utbildning 96 202 130 763 161 130 187 560

Sociala 17 726 20 684 47 650 98 000

Samhällsbyggnad 132 492 91 851 131 265 159 750

Stödfunktioner 59 840 44 016 24 800 24 800

Nettoinvesteringar 306 260 287 314 364 845 470 110

Budget Budget Plan Plan

Skattefinansierat 2019:1 2020 2021 2022

Fastigheter 129 387 167 280 201 380 278 160

Övrigt, inkl exploatering gata 104 861 62 700 92 615 133 500

Löpande 46 336 22 434 28 450 28 450

Summa skattefinansierat 280 584 252 414 322 445 440 110

Avgiftsfinansierat

VA inkl exploatering 24 176 25 900 24 900 20 000

Avfall 1 500 9 000 17 500 10 000

Summa avgiftsfinansierat 25 676 34 900 42 400 30 000

Nettoinvesteringar 306 260 287 314 364 845 470 110
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Specificering av investeringsprojekt

 
 

 
 
 

 

Budget Plan Plan

2020 2021 2022

Förskola

Hallerna förskola nr 1 - nybyggnation 
Ödsmål norr förskola - nybyggnation
Brudhammars förskola - nybyggnation
Kvarnhöjden förskola - nybyggnation
Spekeröds förskola - utbyggnad
Löpande
Summa 26 313 46 300 24 400

Grundskola

Hallerna idrottshall/skola- tillbyggnad
Kyrkenorumskolan - invändig ombyggnation 
Jörlandaskolan - om- och tillbyggnad
Stenungskolan - om- och nybyggnation
Stora höga skolan -  om- och tillbyggnad
Ny 7-9 skola
Löpande
Summa 85 480 107 750 160 260

Gymnasium

Nösnäs - utb A byggnad 4 nya klassrum
Nösnäs - ombyggnation klassrum mm
Nösnäs - utbyggnad matsal
Nösnäs - projektering utb D-plan, del av kunskapscenter
Löpande
Summa 17 970 5 580 1 400

Kompetens och utveckling

Löpande
Summa 667 1 000 1 000

Kultur och Fritid

Löpande
Summa 333 500 500

IFO/Funktionshinder

LSS-boende Svenshögen
LSS-boende Kristinedal
BODA; boende och daglig verksamhet
Löpande 
Summa 16 217 12 550 23 000

Vård och omsorg

Särskilt omsorgsboende Hasselhöjden
Löpande
Summa 4 467 35 100 75 000

Samhällsbyggnad

Resecentrum
Centrumutveckling
Planskild korsning, Nösnäsmotet/Hallernaleden
Tillfartsväg Hallerna
Centrumgator, ny rondell mm
Strandvägen dubbelriktad
Plamskild GC-överfart Solgårdsdalen
Rondell Inre Ringleden/Industrivägen
Bussfil väg 160
GC-väg Doteröd
GC-väg Vallenvägen och Svenshögen

Budget Plan Plan

2020 2021 2022

Samhällsbyggnad, fortsättning

GC-väg Stora Höga väg 574
GC-väg Jörlanda kommungräns
Upprustning lekplatser
Gatuunderhåll
Markköp för kommande exploatering
Löpande, inkl IT-investeringar
Exploatering, gatuinvesteringar
Summa 51 184 86 515 128 800

Anläggning

Stenungsund Arena läktare
Isbanemaskin
Löpande upprustning hamnen
Löpande
Summa 1 767 2 350 950

Avfall

Återvinningscentral inkl inpasseringssystem
Summa 9 000 17 500 10 000

Vatten och Avlopp inkl. exploatering VA

Sammanbyggnad färskvattenledning
VA-sanering Källsby
VA-sanering Härgusseröd
VA-sanering Grössbyn
Uppgradering avloppspumpstation
Ny ledning Spekeröd
Kapacitetsökning Svenshögens vattenverk
Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen
Uppgradering renovering VA-ledningar
Nya pumpstationer
Spillvattenledning Jörlanda-Stora höga
Slamhantering
Dagvattentrumma Solgårdsdalen
Underhåll renovering pumpstationer
Exploateringsområden VA

Summa 29 900 24 900 20 000

Stödfunktioner

Reservkraftverk
E-strategi
Investeringsreserv
Löpande
Summa 9 250 9 000 9 000

Fastighet

Underhåll/renovering
Energi och säkerhet
Myndighetskrav
Förstudier/Behovsanpassningar
Räddningstjänst - logiment 
Löpande
Summa 20 299 14 800 14 800

Måltid

Nösnäs - köksrenovering
Löpande
Summa 14 467 1 000 1 000

Totalt investeringar 287 314 364 845 470 110
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Personal 

Attraktiv arbetsgivare 

Kommunens arbetsgivarpolitiska program är 
ett övergripande styrdokument för strategiska 
arbetsgivarpolitiska frågor. Genom att arbeta 
med områdena ledarskap, medarbetarskap, 
kompetensförsörjning, lön, jämställdhet och 
mångfald samt hälsa och arbetsmiljö har pro-
grammet som syfte att skapa förutsättningar för 
att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgi-
vare som kan rekrytera, utveckla och behålla 
kompetenta medarbetare som är väl rustade att 
möta de krav på service som medborgarna 
ställer. 

Utifrån riktlinjer för chef- och ledarskap kom-
mer arbetet fortgå med att ytterligare stadig-
fästa kommunens digitala chefs- och medarbe-
tarhandbok, som nås via intranätet. Målsätt-
ningen är att chefshandboken skall vara en 
naturlig bottenplatta i det vardagliga och prak-
tiska chefs- och ledarskapet som chefen utövar.  

Under 2020 kommer ett särskild stort fokus att 
ligga på kompetensförsörjningsutmaningen. 
Utifrån kompetensförsörjningsplanen som 
gäller hela kommunen, kommer konkreta åt-
gärder som inventerats fram under 2019 inom 
verksamheterna, att genomföras under större 
delen av 2020.     

Införandet av kommunens centraliserade be-
manningsenhet beräknas vara klar och utveckl-
ingen av standardisering och effektivisering av 
kortidsbemanningen beräknas vara fullt igång. 
Därutöver utvecklas det förstärkta rekryte-
ringsstödet ytterligare och ger cheferna admi-
nistrativ avlastning i sitt rekryteringsarbete. 
Detta innebärande att ännu mer chefstid, i 
större utsträckning än idag, kan riktas mot 
verksamhet och medarbetare istället för admi-
nistration.  

Kommunen kommer under 2020 även att fort-
sättningsvis arbeta tillsammans med GR-
nätverket i ett projekt med employer branding, 
i syfte att marknadsföra kommuner som ar-
betsgivare och stärka deras ställning på ar-
betsmarknaden i konkurrensen om arbetskraf-
ten. Kommunen kommer även fortsatt, till-

sammans med de andra kommunerna inom 
detta projekt, att arbeta med yrkesambassadö-
rer. Stenungsund arbetar inom ramen för detta 
projekt aktivt med yrkesgruppen förskolelä-
rare. 

Hälsa/ohälsa 

För att skapa goda arbetsförhållanden arbetar 
kommunens verksamheter aktivt utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv. Målsättningen med 
att sänka sjuktalen fortgår och har fortsatt 
mycket hög prioritering. Utvecklingen av re-
habiliteringsprocessen är också en viktig be-
ståndsdel av arbetet med hälsa/ohälsa.  

Under 2017-2020 deltar kommunen i Hälso-
GReppet, ett samarbetsprojekt mellan GR, dess 
medlemskommuner, Västra Götalandsregionen 
och Försäkringskassan. Projektet finansieras av 
Europeiska socialfonden (ESF) och har det 
övergripande målet att stärka individers ställ-
ning på arbetsmarknaden genom att förhindra 
sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa. 

Hälsogreppet som projekt avslutas i början av 
2020 och därefter skall projektets landvinning-
ar omsättas i det ordinarie arbetet med 
hälsa/ohälsa, så långt som möjligt.  

Lönebildning och centrala löneavtal 

Lönebildning är en naturlig del i budgetproces-
sen och är att se som ett styrmedel för verk-
samhetsutveckling. Centrala löneavtal påtalar 
vikten av koppling mellan prestation, lön och 
resultat. Kommunstyrelsens fastställer årliga 
löneökningsutrymmen i budgeten inom utifrån 
lokala ekonomiska förutsättningar och de be-
hovsanalyser som gjorts. Prioriteringen precis-
eras därefter i form av framförallt särskilda 
yrkeslönesatsningar.  

Som grund för analys av behov att prioritera 
olika grupper eller individer ligger jämförande 
statistik i GR-regionen, lönestrukturen i den 
egna kommunen samt lönekartläggnings-
verktyget BAS, vilket används för att se om 
det finns osakliga löneskillnader mellan kvin-
nor och män. I övrigt förs även dialog med 
chefer och fackliga företrädare om behov av 
prioriteringar.  
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Sektorsbeskrivningar 

Sektor utbildning 
Sektor utbildning är indelad i fem verksamhet-
er, förskola, grundskola, gymnasium, kompe-
tens och utveckling samt kultur och fritid.  
Därtill finns en stab som innefattar barn- och 
elevhälsa, enheten för flerspråkighet samt ad-
ministration och utveckling. Förskolan ansva-
rar för att erbjuda förskola samt annan pedago-
gisk verksamhet såsom öppen förskola, peda-
gogisk omsorg och omsorg på obekväm arbets-
tid. Grundskolan ansvarar för att erbjuda för-
skoleklass och grundskola samt fritidshem. 
Gymnasiet ansvarar för att samtliga elever i 
Stenungsund erhåller sin gymnasieutbildning  
 

 
 
på Nösnäsgymnasiet alternativt via köpta plat-
ser. Verksamheten ansvarar även för både 
grund- och gymnasiesärskola. Kompetens och 
utveckling ansvarar för vuxenutbildning vilket 
omfattar utbildning på grundläggande och 
gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna, 
yrkesvux, yrkeshögskola samt uppdragsutbild-
ning. Vidare ansvarar kompetens och utveckl-
ing för arbetsmarknadsfrågor, integrationsar-
bete i form av flyktingmottagande, utbildning 
inom SFI och samhällsorientering. Kultur och 
fritid bedriver kulturverksamhet för barn och 
ungdomar såväl som för vuxna. Vidare ansva-
rar kultur och fritid för biblioteksverksamheten 
och för fritidsgårdarna. 

 

 
 
Mål 

• Fler elever ska klara kunskapsmålen i grund-
skolan och därmed få behörighet till gymna-
siet. 

• Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieut-
bildning. 

• Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat. 
• Andelen barn som tar del av kultur- och 

fritidsverksamhet ska öka. 

• Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv 
och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare 

• Stenungsunds kommun ska verka för en 
hållbar utveckling och därför minska sin på-
verkan på miljön och klimatet. 

• Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska 
öka.  

• Andelen nyanlända som är självförsörjande 
efter två år ska öka. 
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Tilldelad ram 
 

 
* Budgetramen för måltider i förskola, grundskola och gymna-
sium flyttas till måltidsenheten från och med 2019. 

 
Den tilldelade ramen innebär en förstärkning 
av budgeten för grundskolan och kompetens 
och utveckling. Vidare justeras budgeten till 
följd av gjorda satsningar på digitalisering, 
förändringar av reglerna för skolskjuts samt 
ökade intäkter. Ramen innehåller också en 
kompensation för en lägre etableringsschablon. 
Förskola, grundskola, gymnasium och särskola 
får kompensation för volymförändringar i en-
lighet med befolkningsprognosen. 
 
Sektorövergripande: 
Under den sektorövergripande verksamheten 
återfinns sektorledning, skolskjutsar, intäkt för 
statsbidrag avseende maxtaxa samt vissa 
sektorgemensamma kostnader. Budgeten 
minskas med 500 tkr då de ändrade reglerna 
för skolskjuts förväntas ge den effekten. 
Förskola: 
Budgetramen för förskolan är oförändrad och 
verksamheten förväntas drivas med oförändrad 
kvalitet. 
Grundskola: 
Grundskolans budgetram har ökats med 3 000 
tkr för att kompensera för de underskott som 
finns på Ucklumskolan och Kristinedalskolan. 
Budgeten har minskats med 500 tkr till följd av 
gjorda investeringar inom digitalisering. Uti-
från de förändringarna förväntas verksamheten 
att bedrivas med oförändrad kvalitet. 
 
 

Gymnasium: 
Budgetramen för gymnasiet är oförändrad och 
verksamheten förväntas drivas med oförändrad 
kvalitet. 
Särskola: 
Budgetramen för särskolan är oförändrad och 
verksamheten förväntas fortgå med oförändrad 
kvalitet. 
Kompetens och utveckling: 
Kompetens och utveckling får ett budgettill-
skott om 600 tkr avseende förändringar i den 
nya gymnasielagen. Verksamheten förväntas 
bedrivas med oförändrad kvalitet. 
Staben: 
Budgeten för staben omfattar elevhälsa, admi-
nistration, IT, enheten för flerspråkighet samt 
tilläggsbeloppen till förskola och grundskola. 
Budgeten ökas med 360 tkr för att kompensera 
lägre intäkter av etableringsschablonen. Bud-
geten minskas med 600 tkr inom administrat-
ionen samt med 850 tkr till följd av gjorda 
investeringar inom digitalisering. Utifrån de 
nya budgetförutsättningarna förväntas verk-
samheten fortgå med oförändrad kvalitet föru-
tom den del som avser internationalisering, där 
kommer en minskning i ambitionsnivån att 
ske. 
Kultur och fritid: 
Kultur och fritids budget minskas med 200 tkr 
vilket ska kompenseras med ökade intäkter på 
Fregatten. Verksamheten förväntas fortgå med 
oförändrad kvalitet. 
 
Utmaningar för 2020 
Den största utmaningen för sektorn är kompe-
tensförsörjningen och löneglidningen. Bristen 
på lärare och annan personal inom skolan är en 
stor utmaning. Lärarbristen och krav på behö-
riga lärare utmanar sektorns arbete med att 
både behålla men också rekrytera nya lärare 
och chefer. Det kräver samverkan inom GR 
och med flera kommuner i vår närhet.  
Den andra utmaningen är integrationen. Att 
lyckas få fler nyanlända i jobb på kortast möj-
liga tid kräver samarbete mellan kommunens 
olika professioner, Arbetsförmedlingen och 
näringsliv.  
Kommunen står inför en period med flera stora 
om- och nybyggnadsprojekt av skolor och 
förskolor. Att bygga i den takten barnkullarna 
växer kräver skicklig projektplanering. 

Sektor Utbildning

Ramar Bokslut Budget Budget 

(Tkr) 2018 2019 2020

Sektorsövergripande 11 547 9 121 8 860

Förskola 165 293 156 337 157 705

Grundskola 330 674 299 362 303 581

Gymnasium 112 557 99 114 98 712

Särskola 23 417 22 947 23 397

Kompetens & Utv. 28 936 28 296 29 194

Staben 53 015 57 750 57 160

Kultur & Fritid 38 788 39 983 40 067

Summa 764 227 712 910 718 676
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Sektor socialtjänst 

 
I sektor socialtjänst ingår verksamhetsområ-
dena individ och familjeomsorg (IFO), funkt-
ionshinder (FH) samt Vård och omsorg (VO). 
Sektor socialtjänst arbetar med myndighetsut-
övning och verkställighet utifrån SoL, LSS, 
LVM, LVU och HSL. Verksamhetens uppgift 

är att ge stöd åt de kommuninvånare som be-
höver insatser av olika slag som exempelvis 
stöd i försörjning, stöd i hemmet som hem-
tjänst, behov av särskilda boendeformer, hem-
sjukvård, stöd i att komma från riskbruk eller 
missbruk, insatser till barn och unga som lever 
i utsatta situationer och miljöer, stöd till 
sysselsättning och stöd i vardagslivet till män-
niskor med olika funktionsnedsättningar.

 

 
 
 
Mål 

• Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv 
och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare 

• Stenungsunds kommun ska verka för en 
hållbar utveckling och därför minska sin på-
verkan på miljön och klimatet. 

• Stenungsunds kommun ska verka för att fler 
upplever ett tryggt åldrande. 

• Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska 
öka. 

• Andelen nyanlända som är självförsörjande 
efter två år ska öka. 
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Tilldelad ram 
 
 

Sektor Socialtjänst       

  Bokslut  Budget  Budget  

(Tkr) 2018 2019 2020 

Sektorsövergripande 8 558 9 114 8 882 

IFO 111 417 103 489 107 248 

Funktionshinder 154 691 155 042 156 468 

Vård och omsorg  244 876 235 577 239 084 

Summa 519 542 503 222 511 682 

 
* Budgetramen för måltider inom vård och omsorg flyttas till 
måltidsenheten från och med 2019. 

 
Sektorn har fått utökad ram med 11 000 tkr. 
För sektorövergripande finns en minskning 
med 200 tkr för digitala inköp och en utökning 
med 300 tkr till ökade kostnader för licenser. 
IFO: 
För IFO:s del innebär budget 2020 större möj-
lighet att nå budget i balans för placerings-
kostnader. Processen med att ställa om Ungbo 
HVB till stödboende startas upp redan under 
innevarande år, effekt på helår väntas 2020. 
Den extra satsningen på IOP (idéburet offent-
ligt partnerskap) i syfte att minska försörj-
ningsstöd kommer att utredas under inneva-
rande år med målsättning att komma med för-
slag på tillvägagångssätt.  
 
Funktionshinder: 
Funktionshinder får en ökad budgetram för att 
finansiera köpt plats inom LSS. Finansie-
ringen är ettårig i väntan på det nybyggda LSS-
boendet i Svenshögen.  

 
Vård och omsorg: 
Den utökade ramen med 5 000 tkr för vård och 
omsorg kompenserar för de avslutade stimu-
lansmedlen för bemanning från staten. Detta 
innebär att verksamheten inte behöver effekti-
visera lika mycket på personalresurser. Sats-
ningar görs också för att kunna bibehålla rim-
liga scheman för medarbetarna. Hälso- och 
sjukvård kompenseras delvis för de ofinansi-
erade kostnaderna för hjälpmedel. 
 
Utmaningar för 2020 
Stora delar av sektor socialtjänst är en demo-
grafikänslig verksamhet. En stor utmaning 
ligger i att den arbetsföra gruppen av männi-
skor minskar samtidigt som gruppen äldre 
ökar. Det innebär mindre skatteintäkter samti-
digt som kostnaderna för vård och omsorg 
ökar. De ökade trycket på att utföra allt mer 
sjukvård i hemmet kan och kommer troligtvis 
bli mer kostnadsdrivande för kommunerna om 
inte någon ekonomiskt fördelningen mellan 
huvudmännen görs.  
Det ställs lagstadgade krav på verksamheten att 
erbjuda stöd och hjälp till de människor som är 
i behov av insatser och att insatserna har till-
räckligt god kvalitet. Verksamheten har att 
hantera ökade krav från kommuninvånare som 
behöver stöd och hjälp och samtidigt vara en 
attraktiv arbetsgivare för kompetent personal. 
De största utmaningarna inför 2020 är att vara 
en efterfrågad arbetsgivare som erbjuder god 
arbetsmiljö och attraktivt arbete samt att fort-
sätta och fördjupa arbetet med optimerad be-
manning. Sektorn behöver också fortsätta det 
påbörjade digitaliseringsarbetet. 
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Sektor samhällsbyggnad 

 
Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kommu-
nens samhällsplanering och hanterar ett brett 
spann av frågor såsom översiktsplanering, 
plan-, trafik- och bygglovsverksamhet, miljö  
 
 

 
 
och hälsoskydd, kart- och mätproduktion, 
mark- och exploatering, gatu- och väghållning, 
idrott anläggning och hamn, vatten- och av-
loppsfrågor, avfallshantering, färdtjänst samt 
bostadsanpassning. 
 

 
 
Mål 

• Stenungsunds kommun ska förbättra sitt 
företagsklimat. 

• Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 
bostäder per år över en femårsperiod. 

• Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv 
och hälsosam arbetsplats.  

• Stenungsunds kommun ska verka för en 
hållbar utveckling och därför minska sin på-
verkan på miljön och klimatet.  

• Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska 
öka.  

• Andelen nyanlända som är självförsörjande 
efter två år ska öka. 
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Tilldelad ram 
 

 
 
I budget 2020 är sektor Samhällsbyggnads ram 
minskad med 1 000 tkr genom att ta bort hall-
värdar i de två stora idrottshallarna, 182 tkr för 
digitalt nätverk samt 90 tkr för inläsning av 
digitalt arkiv.  
Utöver detta har sektorn tilldelats en ökad ram 
med 4 600 tkr fördelat på personalförstärk-
ningar med 660 tkr till Miljö Hälsoskydd för 
miljöstrateg samt tillsyn av rökfria miljöer. 
Gata har tilldelats 450 tkr och Mex 533 tkr. 
Anläggning har fått 450 tkr för tillsyn av lek-
platser. Sektorn har även fått 2 000 tkr för 
snöröjning i tätort samt 500 tkr för ökade priser 
samt volymer inom färdtjänst.  
De politiska inriktningsmålen beräknas i hu-
vudsak kunna uppnås med tilldelad ram, men 
målen om ökat bostadsbestånd samt hållbar 
utveckling kan påverkas.  
 
 
 

 
 
Utmaningar för 2020 
Stenungsunds kommun har en vision att 2035 
vara 35 000 invånare och därmed tydliga mål 
att bostadsbeståndet ska öka med minst 170 
bostäder per år.  
Kommunen är mitt i planeringsskedet för stora 
utvecklingsprojekt kopplat till centrum-
utveckling där detaljplaner pågår för fullt för 
Resecentrum, del av torget och för CW Borgs 
väg. Dessutom pågår stora detaljplaner i andra 
delar av kommunen såsom Hasselhöjden och 
Kvarnhöjden och förberedelse för utbyggnad i 
Hallernaområdet. Detta ställer stora krav på att 
infrastrukturen fungerar vilket är ett stort fo-
kusområde när det gäller Stenungsunds kom-
muns tillväxt.  
Kommunen märker också ett allt större tryck 
när det gäller genomförandefasen, d.v.s. när 
detaljplaner är klara och gator, vägar och VA 
ska anläggas inför byggnation.  
När kommunen växer och byggnader, idrotts-
anläggningar, gator och lekplatser blir fler 
krävs att det finns ett fokus på drift och under-
håll för att kunna hålla en god standard framö-
ver.  
För sektor samhällsbyggnads del ställer det 
fortsatt stora krav på en effektivitet från plane-
ring till genomförande med ekonomisk, ekolo-
gisk och social hållbarhet i centrum. 
  

Sektor Samhällsbyggnad 

Bokslut Budget Budget 

(Tkr) 2018 2019 2020

Samhällsbyggnad 90 624 89 163 81 738

Summa 90 624 89 163 81 738
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Avgiftsfinansierade verksamheter 

Med avgiftsfinansierade verksamheter avses avfall samt vatten och avlopp. Dessa verksamheter bed-
rivs utifrån självkostnadsprincipen och tilldelas ingen ram. Verksamheterna finansieras således uteslu-
tande av avgifter. 
 
 

 
 
Avfall: 
Avfallsverksamheten inklusive investeringar 
som planeras, bedöms kunna finansieras med 
oförändrade avgifter.  
 
Vatten och avlopp: 
VA-verksamheten inklusive investeringar som 
planeras, bedöms framöver inte kunna finan-
sieras med oförändrade avgifter. En taxehöj-
ning med 2 % kommer att genomföras. För att 
kunna göra nödvändiga investeringar och un-
derhåll av VA-nätet framöver kommer en årlig 
höjning av taxan att krävas.  
 
Utmaningar för 2020, avfall: 
Under 2020 kommer fokus för avfallsverk-
samheten ligga på att följa upp att in-
samlingen av hushållsavfall sker i enlighet med 
avtal.  
2018 tog man beslut om lokalisering av ny 
återvinningscentral i industriområdet Stora 
Höga. Under 2019 har man haft samråd och 

skickat in en tillståndsansökan. Under 2020 
kommer man påbörja och genomföra en pro-
jektering och upphandling av byggnation på 
den tilltänkta platsen. 
Under 2020 trappas arbetet tillsammans med 
förpacknings- och tidningsinsamlingen upp. 
Verksamheten kommer arbeta vidare med hur 
insamlingen ska ske i kommunen i förhållande 
till den nya förordningen. År 2025 ska bo-
stadsnära/kvartersnära insamling av förpack-
ningar och tidningar vara 100 % fullskalig i 
alla kommuner.  
Plastprojekt ihop med Kemiindustrin pågår och 
fortskrider under 2020. 
Samverkan mellan Tjörns och Stenungsunds 
kommuner fortsätter. 
 
Utmaningar för 2020, VA: 
VA-området har fortsatt stora utmaningar i 
form av ett åldersdigert ledningsnät, stora ut-
byggnadsbehov i samband med expansion, 
sanering av omvandlingsområden och ökade 
myndighetskrav på såväl dricksvatten- som 
spillvattensidan.  
Resurser kommer under året att satsas på un-
derhålls- och förnyelsearbete för lednings-
nätet. 
Under året kommer projektet för samman-
kopplingen av en dricksvattenledning mellan 
Stenungsund, Kungälv och Tjörn att fortsätta. 
Beroende på Kungälvs tidplan så kommer led-
ningen att driftsättas under 2022. 
En del av Stenungsunds tillväxt har skett ge-
nom att äldre fritidshus har omvandlats till 
permanenthus. Omvandlingen har dock inte 
skett parallellt med en utbyggnad av det kom-
munala VA-nätet och flera områden är i stort 
behov av VA-sanering. Under året påbörjas 
arbetet med att VA-sanera Svartehallen/Sågen 
för kommunalt VA.   

Avfall

Bokslut Budget Budget

(Tkr) 2018 2019 2020

Intäkter 29 370 28 100 28 100

Kostnader -23 892 -28 100 -28 100

Netto 5 478 0 0

Vatten och avlopp

Bokslut Budget Budget

(Tkr) 2018 2019 2020

Intäkter 46 068 45 761 46 479

Kostnader -41 282 -45 761 -46 479

Netto 4 786 0 0
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Sektor stödfunktioner 

 
Sektor stödfunktioner omfattar utöver en stab, 
funktionerna kansli, kommunikation, ekonomi, 
personal, digitalisering, måltid och fastighet. 
Inom staben finns kommuncentrala specia-
lister.  

 

 

Sektorns uppdrag är att stödja, stimulera och 
samordna kommunens verksamheter samt bistå 
den politiska ledningen. Ledning och styrning 
är också arbetsområden inom sektorn. 

 

 

 

Mål 
• Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat. 
• Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv 

och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare. 
• Stenungsunds kommun ska verka för en 

hållbar utveckling och därför minska sin på-
verkan på miljön och klimatet. 

• Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska 
öka.  

• Andelen nyanlända som är självförsörjande 
efter två år ska öka. 
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Tilldelad ram 

 
 
*från 2019 har måltid övergått till rambudget ist. för intern-
debitering. 

 
Sektor stödfunktioner har fått utökad ram med 
sammantaget 14 600 tkr samt en neddragning 
på 2 443 tkr.  
 
Stödfunktioner 
Den största satsningen i sektorn görs inom 
funktion digitalisering. Där har 10 000 tkr av-
satts för att finansiera sektorns ökade drifts-
kostnader för Soltak AB.  
En särskild satsning om 800 tkr har tilldelats 
för att arbeta med att minska kommunens sjuk-
frånvaro. För detta uppdrag kommer en ny 
medarbetare att rekryteras.  
Vidare har funktion kommunikation fått 600 
tkr för fortsatt finansiering av kommunens e-
tjänstsamordnare. Det möjliggör ett fortsatt 
arbete med utveckling av kommunens digitala 
tjänster. Detta arbete ska generera en besparing 
om 1 237 tkr för kommunen som helhet.  
Stödfunktioner ska för 2020 effektivisera mot-
svarande 1 100 tkr. Detta sker genom bl a loka-
leffektiviseringar, uppsägningar av avtal samt 
personaleffektiviseringar.  
 
 
 
 

Måltid  
Inom funktion måltid ska neddragningar om 
sammantaget 725 tkr verkställas. Det kommer 
innebära fortsatt arbete med svinn samt digita-
lisering av idag manuellt utförda ar-
betsuppgifter, såsom digital kvittering vid köp 
av personalmåltid, menybeställning via webb-
handel och automatiska matinköp. Ytterligare 
besparing kommer ske genom att läkarutlå-
tande kommer att krävas vid ansökan om spe-
cialkost.  
 
Fastighet  
Funktion fastighet kompenseras för ökade 
driftskostnader avseende elpriser, snöröjning 
och förvaltningsavtal om sammantaget 3 200 
tkr. För att nå den ekonomiska ramen kommer 
besparing ske genom minskning av externa 
konsultkostnader, inköp av robot-gräsklippare 
samt genom energibesparande åtgärder i kom-
munens fastigheter om sammantaget 368 tkr. I 
och med försäljning av Tvetenskolan kommer 
funktionens driftskostnader att minska och 
vilket genererar en ytterligare besparing på 250 
tkr.   
 
Utmaningar för 2020 
En av de större utmaningarna under året kom-
mer vara det fortsätta arbetet med digita-
lisering av kommunala tjänster. Det innebär 
fortsatt kartläggning och utveckling av kom-
munens befintliga struktur av IT-verktyg. Li-
kaså kommer sektorn fortsätta arbeta med im-
plementering av E-strategi, som är en politisk 
vilja för utveckling av E-samhället. Verkstäl-
lighet och effektivering av kommunens digita-
liseringsplan är för sektorn en central fråga.  
Vidare kommer sektorn fortsätta arbetet med 
att effektivisera och underlätta admini-
strationen för verksamheter, medborgare och 
politiker. Som ett led i detta kommer sektorn 
fortsätta utvecklingen av medborgarservice 
tjänster.  

Sektor Stödfunktioner

Bokslut Budget Budget

(Tkr) 2018 2019 2020

Stödfunktioner 8 698 71 583 76 606

Summa 8 698 71 583 76 606

Måltid

Bokslut Budget Budget

(Tkr) 2018 2019 2020

Måltid -281 50 633 50 058

Summa -281 50 633 50 058

Fastighet

Bokslut Budget Budget

(Tkr) 2018 2019 2020

Intäkter 198 641 195 592 212 016

Kostnader -199 815 -195 392 -212 016

Netto -1 174 200 0
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Ekonomiska styrprinciper 
Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar och befogenheter samt erhålla en 
effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning inne-
bär att kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att även kommande generat-
ioner får en bra kommunal service samt att maximal nytta uppnås med minsta möjliga resursåtgång. 
 
Befogenheter och ansvar 
Budget, finansiella mål och inriktningsmål beslutas av Kommunfullmäktige (KF) i juni. 

Kommundirektör ansvarar för att ta fram förslag till verksamhetsplan innehållande verksamhetsbudget 
och aktiviteter för att nå inriktningsmålen. Verksamhetsplanen beslutas av Kommunstyrelsen (KS) 
senast i november. 
Mål som finns i budgeten är överordnade mål eller inriktningar tagna i andra dokument. KS ansvarar 
för att beslutade mål uppnås inom ramen för respektive verksamhets budget. Ramen binds på den nivå 
som redovisas i budgetdokumentet under rubriken ”Ramar”.  
 
Tilldelad ram utgör den yttersta gränsen för resursförbrukningen inom respektive verksamhet och är 
överordnat mål och servicenivå.  
 
KF beslutar om omfördelning av ramar mellan sektorerna. KS beslutar om omfördelning av ramar 
mellan verksamheter i en sektor. Utgångspunkten är dock att den budget som KF fastställt ska gälla 
hela året och endast i undantag ändras. Ekonomichefen äger rätt att göra teknisk justering av ram mel-
lan verksamheterna. Detta gäller även investeringsanslag.  
Större verksamhetsförändringar kräver alltid politiska beslut. 
 
Hantering av årliga över- och underskott 
Huvudprincipen är att över- och underskott inte förs med till nästa år. Undantag kan medges för pro-
jekt som löper över flera år samt om synnerliga skäl föranleder en överföring. 
För påbörjade investeringsobjekt som fortsätter över årsskiftet är huvudregeln att investeringsanslag 
som ej använts under budgetåret överförs till nästa år efter beslut i KF. En bedömning ska göras av 
sektorchef avseende beloppets storlek. Avstämning ska ske med ekonomichef.  
 
Förvaltningens rapportering 
Ekonomichef ansvarar för att en samlad uppföljning av kommunen görs. Rapportering till KS görs per 
tertial, det vill säga i april, augusti samt december (årsredovisning). En förenklad uppföljning görs 
även per mars och oktober. Formell rapportering till utskott sker per april, augusti samt december. 
Dock åligger det sektorchef att löpande rapportera om ekonomin till utskotten och vid befarade under-
skott presentera åtgärder för en budget i balans. Vid avvikelse mot budget ska KS informeras. 
Kommunstyrelsen har ekonomiskt uppföljningsansvar för allt som inte är destinerat något annat ut-
skott; kommunövergripande, kommunledning, finansverksamhet och ägarstyrning av bolag. 
 
Utskottens rapportering  
Utskotten följer löpande upp verksamheterna för att säkerställa att de bedrivs inom givna ekonomiska 
ramar. I de fall där politiska beslut krävs för de åtgärder som förvaltningen presenterar för att nå bud-
get i balans, ska utskotten lämna förslag på åtgärder till KS. 
 
 
 
 

61



33 
 

Kommunstyrelsens rapportering 
KS rapporterar till KF:  
• Uppföljning och prognos jan-april 
• Delårsrapport jan-augusti 
• Årsredovisning, helår 

 
Vid dessa tillfällen följs även investeringar upp. Målen följs upp i delårsrapporten i augusti samt i 
årsredovisningen.  
 
Budgetansvar 
Verksamhetsplanen är sektorernas planering för nästkommande år med aktiviteter för att nå målupp-
fyllelse samt en fördelning av de ekonomiska ramarna. I verksamhetsplanen framgår hur verksamhet-
erna ska verkställa KFs budget.  
Budgetansvaret innebär en skyldighet för varje chef att planera och genomföra verksamheten inom 
fastställda ramar för att nå uppsatta mål. Detta gäller för såväl drift som investering. För att verksam-
heten ska kunna utföras så att resurstillgången ligger inom fastställd budget, krävs att budgetansvariga 
fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser, vidtar nödvändiga åtgärder för att den ekono-
miska ramen ska kunna hållas samt håller närmaste chef informerad om enhetens ekonomiska läge. 
Respektive chef ska omgående rapportera till överordnad chef om ett underskott befaras. Kommundi-
rektören ansvarar för att hela kommunens budget är i balans. Sektorchef ansvarar för att sektorn håller 
sig inom tilldelad budget. Verksamhetschef ansvarar för att verksamheten håller sig inom tilldelad 
budget och enhetschef ansvarar för att enheten håller sig inom tilldelad budget. Befarar sektorchef ett 
underskott i verksamheten eller sektorn ska detta omgående rapporteras till kommundirektör och sek-
torchef vidtar omgående åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut.  
Om åtgärden kräver politiska beslut ska skrivelse med förklaring till avvikelsen och förslag på åtgär-
der tillställas utskottet samtidigt som underskottet presenteras för utskottet. 
Om utskottets beredning resulterar i en bedömning att alla möjligheter för att eliminera ett prognosti-
serat underskott framstår som omöjliga att genomföra lyfts frågan till KS. I de fall KS förslag till åt-
gärder är av principiell beskaffenhet krävs beslut i KF.  
 

Investeringar 
En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd 
på minst tre år och en total utgift på minst 25 tkr. 
KF beslutar om investeringsram per verksamhet. Det ska även finnas en förteckning över vilka objekt 
som ingår men ingen specificerad ram per objekt. 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut tas i juni och innebär bland annat att igångsättning för budgetårets 
investeringar kan ske. Alla investeringar överstigande 5 mnkr där tids- och budgetbelopp hålls inom 
ram ska innan igångsättning sker beslutas om i kommunstyrelsen. Verksamheten får ianspråkta 10 % 
av investeringsmedlen för förstudier utan igångsättningsbeslut, dock max 1 mnkr. 
Ianspråktagande ur investeringsreserv fattas av KS. 
Vid eventuella avvikelser mot budget ska beslut fattas av KS under förutsättning att KS är enig. I de 
fall KS inte är enig går ärendet vidare för beslut i KF. 
 
Investeringar i planperioden 
De investeringar som ligger i plan (åren efter budgetåret) får ej ianspråktagas utan särskilt igångsätt-
ningsbeslut som beslutas av KS.  
Investeringar som har igångsättningsbeslut kan disponera 5 % av den totala investeringssumman redan 
innevarande år om inget annat angivits i samband med igångsättningsbeslutet. 
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Efterkalkyl 
Ansvarig chef/projektchef ansvarar för att efterkalkyl upprättas för alla objekt där investeringen övers-
tiger 5 mnkr eller avvikelsen är av större karaktär eller ett väsentligt belopp.  
Efterkalkylen lämnas till ekonomifunktionen som rapporterar vidare till KS som avgör om den ska 
överlämnas till KF. 
Ansvarig chef/projektchef tillser att budgeterat anslag inte överskrids.  
 

 
Fastigheter och lokaler  
Ekonomifunktionen är kommunens lokalförsörjare som tillhandahåller och förvaltar lokaler på upp-
drag av verksamheterna. All lokalanskaffning ska ske via ekonomifunktionen. Verksamheterna ansva-
rar för beställning av fastighetsinvestering och för att budgetera för hyra och lokalrelaterade kostnader. 
Stenungsundshem AB har ansvar för drift och underhåll av kommunens fastigheter samt ansvarar för 
projektledning av nya projekt, både drift och investeringar. Ansvarsförhållandena regleras i ett förvalt-
ningsavtal. Ekonomifunktionen ansvarar för uppföljning av förvaltningsavtal.  
 
Köp av varor och tjänster 
Alla inköp av varor och tjänster ska ske i enlighet med kommunens upphandlings- och inköpspolicy. 
 
Upplåning - Upplåning ska ske centralt. 
 
Leasing 
Utgångspunkten är att all utrustning som används i kommunala verksamheter ska köpas och ägas av 
kommunen. Leasing av lös egendom är oftast en sämre affär då kommunens kostnader för upplåning 
är lägre än de som erbjuds genom en finansieringslösning från en leverantör. Det kan förekomma till-
fällen då en leasinglösning är ett mer fördelaktigt alternativ för kommunen. Om det är aktuellt ska 
detta beslutas av ekonomichef. Fordon anskaffas via ”centraliserad fordonshantering”, ett samarbete 
mellan Kungälv, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 
 
Kommunala bolag 
Kommunens bolag styrs via de ägardirektiv som fullmäktige fastställt. 

Förändring av taxor och avgifter 
Förändringar av taxor och avgifter ska i möjligaste mån tas i samband med budgetbeslutet. 
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KF-beslut 2019-06-13, utdrag ur protokoll 
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Befolkningsprognos 2018 – 2023 
 

 
  

Ålder 2018* 2019 2020 2021 2022 2023

0 287 296 304 318 335 347

1-5 1 578 1 584 1 576 1 615 1 682 1 759

ökn/minskn -16 6 -7 39 66 77

6 348 343 358 340 338 334

7-9 1 055 1 054 1 030 1 078 1 077 1 075

10-12 1 086 1 088 1 116 1 096 1 103 1 087

ökn/minskn -18 -4 19 10 5 -22

13-15 1 099 1 140 1 134 1 118 1 128 1 161

ökn/minskn 62 41 -6 -16 9 33

16-18 962 991 1 070 1 128 1 175 1 176

ökn/minskn 46 29 79 58 47 1

19-64 14 946 15 181 15 317 15 652 16 092 16 455

65-74 2 768 2 752 2 717 2 694 2 704 2 675

75-79 1 076 1 127 1 190 1 266 1 281 1 342

80-84 715 760 800 821 888 915

85-89 388 399 427 452 459 500

ökn/minskn 4 11 29 25 7 41

90-w 195 202 205 220 238 252

ökn/minskn 9 7 3 15 18 14

Summa 26 503 26 917 27 245 27 799 28 499 29 077

* Utfall befolkning
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Fem år i sammandrag 
 

 
 
 
 
 

Utfall Utfall Utfall Budget Budget

2016 2017 2018 2019 2020

Antal invånare * 25 815 26 224 26 503 26 913 26 917

Kommunal skattesats 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64

Verksamhetens intäkter (mnkr) 444 474 449 411 408

Verksamhetens kostnader (mnkr) 1 722 1 762 1 801 1 836 1 896

Avskrivningar (mnkr) 74 81 83 83 91

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 252 1 391 1 435 1 507 1 579

 - i kronor per invånare 48 499 53 047 54 152 56 218 58 662

Nettokostnadsandel (%) 90,1 95,0 95,5 98,0 98,6

Nettoinvesteringar (mnkr) 145 149 136 222 287

Tillgångar (mnkr) 1 738 1 740 1 747 2 370 2 062

Låneskuld hela koncernen ( mnkr) 1 137 1 058 939 1 430 1 595

Varav:
 - kommunen 528 478 408 600 770

 - Stenungsundshem AB 527 508 459 760 760

 - Stenungsund Energi+Fjärrvämestiftelsen 82 72 72 70 65

Låneskuld i kronor per invånare 44 044 40 345 35 430 53 134 59 256

Eget Kapital (mnkr) 112 186 254 232 307

Årets resultat (mnkr) 138,6 73,8 68,2 29,8 23,4

Soliditet, inkl hela pensionsskulden (%), fullfond 6,4 10,7 14,5 9,8 14,9
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MLKD:s BUDGET 2020  

En ansvarsfull budget för en god välfärd och positiv utveckling av Stenungsund!  

 

Oppositionens ledande idé är att Stenungsunds kommun ska sätta en välfärd med hög 

kvalitet i fokus. Vi vill uppnå det genom engagerad, kompetent och trygg personal och att 

nödvändiga verksamhetsförändringar genomförs välplanerat och i tid. 

 

Vi vill att den kommunala verksamheten ska präglas av valfrihet, kvalitet och ett gott 

bemötande. Varje skattekrona ska värdesättas och användas på bästa sätt.  Kommunens 

kärnverksamheter ska alltid prioriteras.  

Vi vill att varje Stenungsundare som är i behov av välfärdsinsatser får den insats han eller 

hon behöver och att det sker på ett hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

hållbart. Detta utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina 

framtida behov. För oss är det därför viktigt att prioritera det ekonomiska överskottsmålet, 

då det är dessa pengar som är den bärande grunden till vår välfärd och framtida, 

välbehövliga, investeringar.  Vi vill säkerställa att samhällsplaneringen och våra stora 

investeringar i infrastrukturen drivs fram tidseffektivt och långsiktigt hållbart.  

Vår budget för 2020 ger ett överskott på 2,0 %. Det är att ta ansvar för Stenungsunds 

kommun, både i nutid och framtid. 

 

Vår kommun står inför samma utmaningar som de flesta kommuner andra i Sverige: Mer 

resurser kommer, enligt en enad expertis, inte att lösa välfärdens problem. Även om vi 

genom ökade skatteuttag skulle få fram pengarna kommer vi inte kunna utbilda och 

rekrytera tillräckligt många människor som ska utföra det arbete som behöver utföras.  

Vi kan därför inte lösa framtidens utmaningar med nutidens arbetssätt.  

Det handlar inte om att springa fortare utan att hitta nya arbetssätt och utnyttja potentialen 

och stöden i ny teknik, exempelvis genom digitaliseringen. Det kan ge nya metoder och 

verktyg i utförarnas ofta utmanande, men för många välfärdsnyttjare avgörande, 

vardagsarbete. 

 

Vi är övertygade om att det är våra anställda som är den främsta och viktigaste nyckeln till 

att vi kommer klara av omställning vi står inför. Framtidens utmaningar inom välfärden möts 

med personalens delaktighet och inflytande. Kompetent personal, med konkurrenskraftiga 

löner, med ett tydligt uppdrag, som tar stort ansvar och känner både stolthet och glädje i sitt 

arbete kommer vara avgörande.  

Det är därför vi även för 2020 vill genomföra både generella och riktade lönesatsningar:  

Löneökningar på totalt 3,3% varav 0,3% används till riktade lönesatsningar.   
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Vi ser positivt på det påbörjade arbetet med optimerad resursplanering och tror att det är 

nödvändigt för att på sikt ge oss bra förutsättningar att klara kompetensförsörjningen, men 

också för att skapa en sund arbetsmiljö med hållbara scheman. Vi behöver så många som 

möjligt vid rätt tid och rätt plats, men även med rätt energi och förutsättningar att göra ett 

bra arbete.  

Samtidigt inser vi att det kommer krävas mer tid för att komma tillrätta med bristen på 

sjuksköterskor och satsar därför 2 Mkr till hemsjukvården där behoven är som störst. Det är 

också därför vi vill tillföra ytterligare 1 Mkr för omställningar inom vård och omsorg. 

 

För att hålla tempot och arbetet uppe med digitaliseringen vill vi satsa 1 Mkr till 

implementering av nya tekniska lösningar som kan underlätta för personalen. Vi bedömer 

att verksamheterna kommer behöva stöd i det arbetet och vill därför stimulera den 

processen. 

 

Några av våra grannkommuner har under 2019 ställts inför enorma besparingskrav. Vi vill 

inte hamna i en sådan situation. Istället vill vi förebygga genom god planering och att 

genomföra nödvändiga förändringar i tid. Vi förtroendevalda har ett ansvar att våga fatta 

långsiktigt hållbara beslut.  

 

Politik är prioriteringar och prioriteringar kräver mod. Vi vågar prioritera välfärden! 
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Ramar MLKD 

Nedan redovisas ramarna per verksamhet. 

 

Budget Budget Plan Plan

tkr 2019 2020 2021 2022

Politisk verksamhet -11 250 -10 794
Kommunövergripande -19 787 -146 791

Räddningstjänst -14 235 -14 591

Sektor utbildning -712 910 -706 412

Sektorsövergripande utbildning -9 121 -9 010
Förskola -156 337 -156 005
Grundskola -299 362 -297 081
Gymnasieverksamheten -99 114 -98 712
Särskolan -22 947 -22 997
Staben -57 750 -56 010
Kompetens och utveckling -28 296 -27 294
Kultur/Fritid -39 983 -39 303

Sektor socialtjänst -496 334 -507 757

Övergripande socialtjänst -9 079 -8 882
Individ- och familjeomsorg -102 166 -104 098
Funktionshinder -153 325 -156 206
Vård och omsorg -231 764 -238 571

Sektor Samhällsbyggnad -78 658 -84 238

Samhällsbyggnad -78 658 -84 238

Sektor stödfunktioner -113 558 -124 804

Stödfunktioner -63 231 -74 706
Måltid -50 527 -50 098
Fastighet (intäktsfinansierad) 200 0

Kalkylerad kapitalkostnad 105 597 113 296 124 120 132 411
Avskrivningar -82 720 -91 254 -98 563 -104 562

Nettokostnad -1 499 808 -1 573 345 -1 635 527 -1 697 815

Skatter och finansiella kostnader

Finansverksamheten 1 529 639 1 607 081 1 648 740 1 698 973

Årets resultat 29 831 33 736 13 213 1 158

Nettokostnadsandel 97,9% 99,2% 99,9%
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LR Stenungsunds yrkanden till budgeten 2020

Vision

År 2020 i Stenungsund kommun känner alla lärare och studie- och yrkesvägledare 
att deras arbetsmiljö är hälsosam och att det finns en god balans mellan arbete och 
fritid. Alla upplever att de får rätt och givande kompetensutveckling och att alla 
elever får den bästa utbildningen för att bli rustade inför framtiden. Stenungsund 
kommun har år 2020 100% legitimerade lärare och behöriga studie- och 
yrkesvägledare med en god löneutveckling utifrån erfarenhet och kompetens.

Nuläge

Nulägesbilden är att Stenungsund kommuns skolor präglas av en hög 
personalomsättning och att allt fler elever påverkas negativt av de många lärarbytena 
under sin skolgång. Kommunen har en icke önskvärd lönestruktur där erfarna lärare 
och studie- och yrkesvägledare med många anställningsår i kommunen tjänar mindre 
än många nyanställda. Många lärare vittnar också om en bristande arbetsmiljö och 
en mycket stressad arbetssituation där allt mer tid läggs på arbetsuppgifter som inte 
är direkt undervisningsrelaterade.   

Lärarnas riksförbund yrkar därför på

-Att de statliga lönesatsningarna lärarlönelyftet och förstelärarreformen 
permanentas.
-Att lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas löner fortsätter att uppvärderas.
-Att de lönestruktursattsningar som påbörjats fortsätter så att erfaren och kompetent 
personal ser en framtid i att stanna i Stenungsund kommun.
-Att skolenheterna ska få full kompensation för volymökningar, inflation och den 
verkliga löneglidningen. 
-Att studie- och yrkesvägledarna blir fler så att alla elever i alla skolformer får 
vägledning utifrån de behov som finns. 

Med vänliga hälsningar

Lärarnas Riksförbund i Stenungsund
g.m. Magnus Dahlén - Ordförande

70



ffi tm*rforbundet

Yrkande till Budget 2020
Barnen är vår viktigaste resurs och att investera i skola och förskola är att investera i
framtiden. Den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå goda resultat i skolan är
Iäraren. Allt börjar med bra lärare!

Då krävs också att förutsdttningarna för läraren är sådana att hen trivs på sitt arbete
och vill stanna kvar och utvecklas där. Det leder i sin tur till att nya eller potentiellt
nya lärare ser Stenungsunds kommun som en framtida arbetsgivare och r,äljer att
söka sig till oss och våra skolor och förskolor. En bra arbetsmiljö och en rimlig
arbetsbelastning är av högsta vikt och är den faktorn som många lärare ser som allra
viktigast och direkt avgörande för om man vill stanna kvar på sin arbetsplats.

Sett till den senaste statistiken från SCB har Stenungsund en relatir,t hög andel
behöriga lärare i grundskolan med tredje plats bland Västra Götalands läns
kommuner, det är positiva och glädjande siffror som r.i måste slå vakt om. Har du
möjlighet att arbeta med utbildade kollegor är chansen större att du väljer att stanna
kvar på den arbetsplatsen eller söker dig dit.

Statistiken för förskolan ser inte lika ljus ut och vi är långt ifrån målet med minst två
tredjedelar förskollärare i förskolan, vi ligger i dag på cirka en tredjedel. Samma sak
för fritidshemmen där det saknas alltför många lärare i fritidshem, från och med
första juli i år skärps skollagen och det blir krav på behörighet och lärarlegitimation
för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet.

Varningsklockorna ringer i våra grannkommuner med kraftiga nedskärningar på
gång inom skolans område med framförallt Ijörn som skrämmande exempel.

Har vi råd att göra likadant och kraftigt skära ned på förutsättningarna för barns och
ungas lärande? Nej, vi kan bättre än så!

Lärarförbundet lrkar:

Att det görs fortsatta satsningar så att Stenungsund upplevs som en attraktiv
arbetsgivare. Det handlar om att det finns bra förutsättningar med en god arbetsmiljö
och bra villkor pä arbetsplatsen. Det här är viktiga punkter att uppfizlla så att vi kan
bibehålla de lärare vi har idag och attrahera nya att komma till oss.

Stefan Nilsson

Ordförande

Lärarförbundet Stenungsund

71



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 130 Dnr: KS 2019/339

Årsredovisning 2018 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för SBRF beslutade 2019-04-02 § 29 att förorda ägarkommunerna Stenungsund, 
Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 
2018. Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsstyrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Protokoll, 2019-04-02
KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018

Beslut skickas till
carl-ian.bissmark@sbrf.se
Maria.holmberg@stenungsund.se 

Jäv
Linda-Maria Hermansson (C), Katja Nikula (S) och Göder Bergermo (L) deltog inte i 
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/339
2019-04-24

Maria Holmberg Till kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för SBRF beslutade 2019-04-02 § 29 att förorda ägarkommunerna Stenungsund, 
Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 
2018. Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsstyrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beskrivning av ärendet
Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2018 föreligger.

Direktionen för SBRF beslutade 2019-04-02 § 29 att förorda ägarkommunerna Stenungsund, 
Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 
2018.

Förbundets revisorer tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Revisorernas 
bedömning är att årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 i allt väsentligt är upprättad enligt 
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed och därmed ger en rättvisande 
bild av förbundets resultat och ställning. Vidare bedömer revisorerna att förbundet bedrivit 
verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig. Resultatet av årsredovisningen vad gäller 
förbundets måluppfyllelse är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. 
Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsstyrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/339
2019-04-24

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Protokoll, 2019-04-02
KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
kommundirektör ekonomichef 

Beslut skickas till
Carl-ian.bissmark@sbrf.se 

Maria.holmberg@stenungsund.se
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1 Sammanfattning 

Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) för räkenskapsåret 2018.  
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunförbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

                                                
1 Kommunallag (1991:900) 
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1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska förbundsdirektionen i budgeten ange 
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av full-
mäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 
Finansiella mål 

Vår granskning visar att SBRF har redovisat sin måluppfyllelse på ett rättvisande sätt. 
Vi bedömer att förbundet har uppfyllt de två finansiella målen. 
Verksamhetsmässiga mål 

Vår granskning visar att SBRF har redovisat sin måluppfyllelse på ett i huvudsak 
rättvisande sätt. För en del av inriktningsmålen anges uppfyllnadsgrad utan att någon 
detaljerad redovisning för hur förbundet kommit fram till denna bedömning görs. Det 
vore önskvärt med tydligare redovisning av detta. 
Vi bedömer att förbundet delvis har uppfyllt sina inriktningsmål år 2018.  

2 Bakgrund 

Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för SBRF för 
räkenskapsåret 2018.  
Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat. 
Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande 
avges i revisionsberättelsen. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av revisionsberättelsen. 

2.2 Revisionskriterier 

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande 
revisionskriterier:  

— Kommunallag och kommunal redovisningslag 

— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  

— Interna regelverk och instruktioner 

— Beslut från förbundsdirektionen  
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2.3 Metod och avgränsningar 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrev3. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet 
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen 
av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelsen 

• Resultaträkningen 

• Balansräkningen 

• Kassaflödesanalysen 

• Tilläggsupplysningarna. 
 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

— Intervjuer med berörda personer 

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt 
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. 

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.  

2.4 Ansvarig part 

Granskningen avser förbundsstyrelsens årsredovisning.  
Rapporten är faktagranskad av förbundsledningen.  

3 Resultat av granskningen 

3.1 Årsredovisningen 

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Syftet är att inhämta tillräckliga 
revisionsbevis på motsvarande sätt som för granskning av de finansiella delarna i 
årsredovisningen. 
Bedömning 

                                                
2 Sveriges Kommuner och Landsting 
3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunförbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 
Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande bild av kommunförbundets resultat och ställning.  

3.2 Redovisningsprinciper 

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen 
skett i överensstämmelse med KRL och RKR:s rekommendationer. 
Bedömning 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunförbundet i huvudsak 
efterlever KRL samt RKR:s rekommendationer. 

3.3 Balanskrav 

Kommuner ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i 
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL 
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte 
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information4 om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 
KRL och KL.  
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses 
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att 
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar 
kommunernas ekonomi.  
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets underskott för året uppgår till 4,8 mnkr. En åtgärdsplan innebärande bland 
annat en omorganisation har beslutats. Förbundsdirektionen har även föreslagit 
ägarkommunerna att reglera det uppkomna underskottet. 
Bedömning 

Som framgår av förvaltningsberättelsen uppfylls ej balanskravet för 2018. 

3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen. 

                                                
4 Oktober 2015 
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3.4.1 Finansiella mål 

I budgeten för 2018 har förbundsdirektionen beslutat om två finansiella mål som ska 
spegla god ekonomisk hushållning i SBRF.  

• ”Egen finansiering (exkl. industriavtal) ska uppgå till minst 7 % av 
kommunbidraget”.  

• ”ReInvesteringar ska finansieras med egna medel.” 
Av årsredovisningen framgår att resultatmålet uppnåtts med god marginal. 
Investeringsvolymen år 2018 uppgick till 0,5 mnkr. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgår till 2,1 mnkr och målet uppfylls 
således. 

3.4.2 Verksamhetsmål 

Förbundsdirektionen har fastställt fyra inriktningsmål. Målen och dessas utfall 
presenteras i årsredovisningen genom ett trafikljussystem i färgerna rött, gult och grönt 
där grönt betyder att målet är uppnått till minst 76 % och gult att målet uppfyllts till 
mellan 51 % och 75 %. Mål som uppfylls till lägre grad än 50 % markeras med röd färg.  
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I tabellen nedan används dessa färger på motsvarande sätt. 

 Mål Utfall Bedömning 

1. Den enskildes förmåga att 
själv kunna förebygga och 
hantera olyckor ska öka. 
Målet är nedbrutet i fyra 
delmål. 

Samtliga delmål är angivna 
som uppfyllda till mer än 76 %. 

Målet är 
uppnått per 
2018. 

2. Antalet bostadsbränder ska 
minska och ingen människa 
ska omkomma eller skadas 
allvarligt till följd av brand i 
bostad. Målet är nedbrutet i 
fem delmål. 

Utfallet anges som grönt för tre 
av de fem delmålen, gult för ett 
och rött för ett utan att 
detaljerad redovisning görs.  

Målet är 
delvis 
uppnått per 
2018. 

3. Minska risken för att brand i 
byggnad utvecklas till en 
större och mer omfattande 
brand. Målet är nedbrutet i 
två delmål. 

Utfallen är grönt respektive 
gult för de två delmålen. 

Målet är 
delvis 
uppnått per 
2018. 

4. Implementera utlarmning och 
ledning till larm och 
ledningscentralen hos 
Räddningstjänsten 
Storgöteborg enligt 
uppdragsdirektivet ”Gränslös 
räddningstjänst”. 

Målet anges med röd färg (26-
50 %) utan vidare redogörelse 
för denna slutsats dragits. 

Målet är inte 
uppnått per 
2018. 

 
För en del av inriktningsmålen anges uppfyllnadsgrad utan att någon detaljerad 
redovisning för hur förbundet kommit fram till denna bedömning görs. 
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3.5 Resultaträkning 

Belopp i mnkr 
Utfall 
 2018 

Utfall 
 2017 

Budget 
 2018 

Verksamhetens intäkter 16 646  15 763  15 743 

Verksamhetens kostnader -62 603 -56 357 -56 753 

Avskrivningar 3 370 -3 784 - 3 774  

Kommunbidrag 44 781 45 206 44 784 

Finansnetto -285 -321 0 

Årets resultat -4 831 507 0 

  

Resultatet har påverkats i negativ riktning främst av ökade kostnader för personal och 
pensioner.  
 

3.6 Balansräkning 

Belopp i mnkr 
Kommunen 

2018-12-31 2017-12-31 

Balansomslutning 31 558  33 527 
Redovisat eget kapital -4 324  507 

Redovisad soliditet % -13,7 % 
      

1,5 % 
Omsättningstillgångar 21 658  20 800 
Avsättningar 4 790 1 181 
Långfristiga skulder 9 481 12 273 
Kortfristiga skulder 21 611 19 566 

 
Som framgår ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats under perioden.  

3.7 Kassaflöde 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes 
överensstämma med RKR:s rekommendation 16.2. 
Årets kassaflöde är negativt med 14,1 mnkr och har minskat kommunförbundets likvida 
medel till 2,1 mnkr vid årets utgång.  
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Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 2,1 mnkr, årets investeringar 
har belastat likviditeten med 0,5 mnkr. Finansieringsverksamheten har dragits ned med 
2,8 mnkr under året.  
  
 
2019-03-25 
KPMG AB 

 

Johan Rasmusson   

Auktoriserad revisor 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
   

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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För vår ledningsorganisation har 2018 varit ett 
ansträngande år, där vi hanterat stor bemannings-
problematik. En omorganisation hur stor eller liten 
den än må vara är en stor omställning för den 
berörda individen, och hos oss är hela operativa 
organisationen berörd, vilket medförde en del 
oroligheter. För att förbättra vårt arbete och 
samarbete med de fackliga organisationerna har vi 
därför under 2018 påbörjat ett utvecklingsarbete. 
Med ambitionen att öka tillit och förståelse mellan 
alla medarbetare, målet är att tillsammans skapa den 
goda arbetsplatsen. 

Vi är ett nytt och ungt förbund där alla medarbetare 
är viktiga. Det är därför viktigt att alla arbetar 
mot samma mål, för att kunna bli en ännu bättre 
räddningstjänst, med tydligt medborgarfokus och för 
att förbundet ska bli en bättre arbetsplats, som värnar 
om arbetsmiljön.

En viktig förutsättning och framgångsfaktor för
förbundets utveckling är en närvarande och
engagerad politisk direktion. Tack vare målmedvetna
och kunniga politiker i direktionen är det möjligt att
fatta konsekventa beslut som bidrar till att skapa ett 
bra och effektivt förbund.

Gränslös samverkan  
Historiskt har vi likt andra räddningstjänster i Sverige 
blivit utlarmade av SOS som av Riksdagen är utsedd 
att ta emot 112-samtalen. Men efter den 16 oktober 
är SBRF inkopplade till Storgöteborgs LC som hanterar 
vår utlarmning från deras central. 

Projektet gränslös samverkan har nu genomfört fas 
ett med en inkoppling till larm- och ledningscentralen 
(LC) hos Räddningstjänsten Storgöteborg.
Inkopplingen blev odramatisk och betraktades nästan 
som fullkomlig. 

Arbetets andra fas med att få en gemensam 
räddningsledning i Göteborgsregionens (GR) med en 
gemensam räddningschef i beredskap har inletts. Ett 
gediget arbete ligger framför oss, och i det arbetet är 
de fackliga organisationerna en självklar part.

I och med samarbetet med GR räddningstjänster 
så har en avsiktsförklaring tecknats i syfte att öka 
samverkan. De räddningstjänster som ingår i GR är 
Räddningstjänsten Storgöteborg, Alingsås Vårgårda 
räddningsförbund, Bohus räddningsförbund, 
Öckerö Räddningstjänst samt  Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund. 

Förbundsledningen om  
året som har gått
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Samverkan kommer att fortsätta och utvecklas 
ytterligare framöver. Målet är att LC skall larma och 
leda GR:S räddningsstyrkor i framtiden. Denna typ 
av samverkan ligger helt rätt i tiden då redan två 
stycken utredningar har genomförts på uppdrag av 
regeringen vilka båda påtalar vikten av samverkan. 

Utredningarna visar på att enskilda mindre 
räddningstjänster inte klarar av större händelser 
själva utan att en mer konstruktiv samverkan krävs. 
Just sådan samverkan håller nu GR på att genomföra 
och vi ligger i framkant utifrån vad som har 
framkommit i respektive utredning.

Bemanningsproblematik
Som så många andra räddningstjänster i Sverige 
fightas vi med stora problem när det gäller 
bemanningen, främst av beredskapspersonal och 
därför har vi under 2018 lagt extra mycket tid och 
resurser på att se över detta.  
Förbudet startade en arbetsgrupp för att 
se över hur vi kan ändra och förbättra våra 
beredskapsrekrytering. Vi har tillsammans med två 
brandmän i förbundet tagit fram en egen ”Brandman 
i beredskap”-folder med information om hur man 
blir och hur det är att vara brandman i beredskap. 
Foldern innehåller, utöver information om vad det 
innebär att vara brandman i beredskap och vilka 
förutsättningar man behöver ha för att kunna bli det, 
även två intervjuer med våra egna brandmän. Vi har 
haft flera riktade rekryteringsinsatser både gentemot 
medlemskommunerna och företag ute på våra 
områden. Foldern är även kompletterad med separat 
information om hur man blir brandman i beredskap i 
styrkan för Stenungsunds industrier. 

Ökad närvaro i 
medlemskommunerna
Många aktiviteter har genomförts under året 
med positivt resultat exempelvis Öppet hus, 
motorutställningar, träbåtsfestivaler och samhällets 
dag för att nämna några av de aktiviteter som vi 
deltagit vid eller arrangerat. Flertalet av aktiviteterna 
har genomförts i samverkan med respektive kommun, 
detta för att skapa ökad trygghet, säkerhet och närhet 
till kommunerna och dess invånare.

Vi vill avslutningsvis tacka all personal och ledning
för era insatser under året och ser fram emot ett
intressant verksamhetsår 2019.

Carl-Ian Bissmark 
Förbundsdirektör

Robert Johansson 
Ordförande Direktionen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Händelser
Sommaren 2018 har tärt på samtliga 
räddningstjänster i Sverige. Värmebölja, extremtorka, 
rekordhög brandrisk och dessutom flera hjälpande 
uppdrag vid skogsbränder utanför förbundets 
kommungränser har präglat SBRF:s sommar. 

Dessa extrema väderförhållanden medförde att 
förbundet fick värdera sin förmåga vid händelse av 
brand i skog och mark. 
Sommarens torra och varma väder genererade 
stora och omfattande skogsbränder i framför allt 
mellersta Sverige. Genom god samverkan med andra 
räddningstjänster från hela södra Sverige, planerade 
och deltog vi i släckningsarbetet med brandpersonal. 
Även på närmare håll bidrog vi med resurser, 
exempelvis vid terrängbranden Bratteröd i Uddevalla 
kommun, i början av augusti.

Samverkan inom Västra Götaland 
Måndag 23 juli tog Länsstyrelsen i Västra Götaland 
beslut om stabsläge. Detta för att prioritera 
arbetet med den svåra torkan i länet, det vill säga 
värmeböljan, brandrisken, foderbristen, vattenbristen 
och hälsoriskerna. Inom denna stab deltog SBRF med 
samverkans person som hade utökat uppdrag från 
alla länets räddningstjänster. 

Ytterligare exempel på samarbete under året är att 
SBRF tillsammans med övriga räddningstjänster inom 
Göteborgsregionen (GR) vidare utvecklat det operativa 
samarbete som togs beslut om i december 2017. 

Detta medför bland annat att närmaste enhet alltid 
kan larmas, oavsett kommuntillhörighet, till inträffade 
händelser. Den positiva effekten blir att nödställda 
personer alltid får snabbast möjliga hjälp.

Omorganisation 
operativa organisationen
Förbundet startade 2018 med en omorganisation av 
den operativa organisationen, förändringen trädde 
i kraft den 8 januari. Denna omorganisation innebär 
att förbundet har dygnet runt bemanning på samtliga 
stationer och vid larm kompletteras styrkan av 
personal i beredskap.  
Resultatet av omorganisationen blev dock inte vad 
man hade planerat. Detta på grund av ett flertal 
vakanser för både heltids- och beredskapstjänster 
ej kunnat tillsättas. Vakanserna har även slitit 
hårt på förbundets personal som ställt upp och 
tagit extrapass, och även medfört en ansträngd 
arbetsbelastning hos chefer och administration.  
Den operativa chefen fick därför i oktober uppdraget 
att återigen se över den operativa organisationen.

Nya avtal
Under året har vi skrivit nytt avtal gällande 
vår utlarmning - Avtal Larmning, med 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
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Måluppfyllelse
Södra Bohusläns räddningstjänst är ett
räddningstjänstförbund för kommunerna Lilla Edet,
Stenungsund och Tjörn. Vi är omkring 200 anställda
som tillsammans arbetar för medborgarnas säkerhet.
Vi arbetar alla för att nå visionen om ett tryggt och
säkert samhälle för alla.

Uppdrag
Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att
snabbt och effektivt genomföra olika typer av
räddningsinsatser. Vår vision är ett säkert och tryggt
samhälle för alla som bor, verkar och vistas i vårt
område. För att uppnå denna vision arbetar vi före
under och efter olyckor genom att:

Informera
Vi utbildar och informerar våra medborgare för att
förebygga oönskade händelser och för att skapa ett
säkert och tryggt samhälle.

Stödja
Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar. Vi
stödjer därför den enskilde i att ta sitt ansvar för liv
och säkerhet. Detta kan bland annat innebära att se
till att det finns ett bra brandskydd i hemmet och att
skaffa sig nödvändig utbildning och kunskap för att
kunna förebygga och hantera olyckor. Vi delar aktivt
med oss av vår kunskap och erfarenhet om hur man
förhindrar en olycka och hur man ska agera om de
ändå inträffar.

Hantera
Fasen under olyckan omfattar allt det vi gör under
den tid vi hanterar en olycka och är på skadeplatsen.
Vi genomför snabba räddningsinsatser för att rädda
och skydda människor, miljö och egendom.

Utveckla
Vi arbetar mot att ständigt förbättra vår verksamhet.
Detta gör vi genom att löpande utveckla våra
räddningsinsatser och det förebyggande arbetet för
att anpassa vår organisation mot samhällets risker.

Visionen ett säkert och tryggt samhälle för alla vill 
vi genom våra inriktningsmål införliva och därmed 
skapa en bättre vardag för medborgarna i våra 
medlemskommuner. 

Finansiella mål 
Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha 
god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat 
att förbundet ska ha såväl finansiella mål som mål för 
verksamheten. Kommunallagen stadgar dessutom 
att förbundet ska ha en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna 
och att den löpande verksamheten inte ska behöva 
finansieras med lån. Målen som i SBRF definieras som 
inriktningsmål beskriver syfte och inriktning och är 
ett uttryck för den politiska viljan. Inriktningsmålen 
är en del av budgeten och stäms av både i hel- och 
delårsbokslut.

God ekonomisk hushållning betyder för SBRF att 
verksamheten ska ha hög ekonomisk
medvetenhet, en helhetssyn på alla resurser i 
förbundet, en beredskap inför oförutsedda utgifter 
och ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. 
I Förbundet uppnås god ekonomisk hushållning 
genom att de finansiella målen uppfylls, samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis.

Resultat finansiella mål
Direktionen har antagit två finansiella mål och fyra 
inriktingsmål

Förbundets finansiella mål är:
• Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska uppgå till 
minst 7 % av kommunbidraget

Utfallet för 2018 är att 12% är egenfinansiering.
Uppfyllnadsgrad 100%

• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.

Samtliga reinvesteringar har finansierats med egna 
medel.  
Uppfyllnadsgrad 100%
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Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka.
1-A Räddningstjänsten ska kontinuerligt informera och ge rådgivning till allmänheten om skydd mot
olyckor.
1-B Räddningstjänsten ska kunna erbjuda utbildning avseende på skydd mot olyckor. (mäts i antal
utbildningstillfällen)
1-C Förbundets alla skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 skall ges kunskaper om brandrisker, hur man skyddar
sig mot bränder och personolyckor samt allmän riskmedvetenhet.
1-D Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommuners personal skall kontinuerligt (minst var tredje år
för vårdpersonal och minst vart fjärde år för övriga) utbildas i förebyggande skydd mot olyckor och
skadeavhjälpande åtgärder. *

Den enskildes förmåga att 
själv kunna förebygga och 
hantera olyckor ska öka

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

1-A

1-B

1-C

1-D

* SBRF tillgodser utbildningar till medlemskommunerna efter behov, dock bör påpekas att kommunernas 
verksamheter inte alltid ges möjlighet att skicka personal och därför sker utbildningarna inte alltid så kontinuerligt 
som målet avser.
 
 
Inriktningsmål 2: Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska
omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i bostad.
2-A Samtliga bygglov som beviljas i förbundet skall få det brandtekniska myndighetsstöd som krävs
för att minimera skador på människor, egendom och miljö i händelse av brand.
2-B Utföra områdesbesök där brandskyddsinformation erbjuds. Årligen skall minst 10 områdesbesök
utföras.
2-C Samverka med hemtjänstpersonal för att kunna nå ut till personer som är utsatta för en högre
risk för att omkomma och skadas på grund av brand i bostad.
2-D Verka för att enskilda med begränsad förmåga själva kunna agera i samband med brand, ska
erbjudas individanpassade brandskyddsåtgärder.
2-E Alla bostadsbränder ska följas upp genom en olycksundersökning.*

Antalet bostandsbränder 
ska minska och ingen 
människa ska omkomma 
eller skadas allvarligt till 
följd av brand i bostad

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

2-A

2-B

2-C

2-D

2-E

* Målet anses som uppfyllt då varje händelse olycksundersöks genom händelserapporteringen i Daedalos.
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Inriktningsmål 3: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större
och mer omfattande brand
3-A Verka för att nivån på det byggnadstekniska brandskyddet höjs i byggnader inom förbundet.
3-B Tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor skall utföras kontinuerligt enligt årligen framtagen
tillsynsplan som skall beakta risken för att brand i byggnad utvecklas till större och mer omfattande
brand.

Minska risken för att 
brand i byggnad ska 
utvecklas till en större och 
mer omfattande brand

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

3-A

3-B

 
 
Inriktningsmål 4: Implementera utlarmning och ledning till larm och
ledningscentralen hos Räddningstjänsten Storgöteborg enligt
uppdragsdirektivet ”Gränslös räddningstjänst”
4A - Att genomföra och slutföra kopplingen med RSG:s Ledningscentral angående larm och ledning
för att nå upp till en gränslös räddningstjänst.

Gränslös Räddningstjänst GR-re-
gionen, genomförande av ledning 
inom Göteborgsregionen GR i sam-
verkan, enligt uppdragsdirektivet 
”Gränslös räddningstjänst”

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

4-A
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Ekonomisk analys
Resultatanalys
Årets resultat är negativt och uppgår till – 4 831 
tkr. Årets intäkter har varit något högre än vad 
som budgeterats. Vad gäller personalkostnaderna 
är de högre i förhållande till budget. Under 
året har verksamheten haft många vakanta 
tjänster, både inom operativ ledning och inom 
utryckningsverksamheten, vilka ersatts med 
befintlig personal på övertid då vikarier saknats. 
Även den varma, torra sommaren innebar högre 
personalkostnader än en ”normal” sommar, på grund 
av de extremt höga brandriskerna. En annan orsak till 
underskottet är ökade pensionskostnader med 1100 
tkr.

Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att förbundet ska bedriva 
verksamheten så att kostnaderna inte överstiger 
intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat 
ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas 
från poster som inte härrör från den egentliga 
verksamheten.  Om förbundet redovisar ett negativt 
balanskravsresultat måste det återställas inom en 
treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska 
realisationsvinster/förluster som uppkommit vid 
försäljning räknas bort samt förändringen av den 
delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före 
1998. 

Balanskravsresultatet är negativt vilket innebär att 
kostnaderna översteg intäkterna.  En åtgärd som 
är vidtagen är att förbundet har arbetat fram en ny 
organisation för att nå budget i balans 2019. Vad 
gäller det ackumulerade underskottet har direktionen 
föreslagit ägarkommunerna att reglera underskottet. 
Beslutet fattas i respektive ägarkommuns fullmäktige. 

God ekonomisk hushållning uppnås genom att de 
finansiella målen uppfylls, samt att inriktningsmålen 
uppfylls helt eller delvis. 
Måluppföljningen visar att de finansiella målen 
uppfylls till 100% samt att 75% av inriktningsmålen är 
uppfyllda.

Balanskravsutredning                      
tkr

2018 2017

Årets redovisade resultat  -4 831 507

Realisationsvinster/förluster - -

Årets balanskravsresultat -4 831 507

Driftsredovisning

Intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter (exklusive medlemsavgifter) 
uppgår till 16 646 tkr, vilket är en ökning mot 
föregående år med 5% och består av intäkter 
för myndighetsutövning, uppdragsutbildningar, 
automatiska brandlarm och övriga avtal. Intäkterna 
för automatiska hjälp till ambulans (IVPA)samt 
bärhjälp till andra verksamheter är större under 
året än vad som budgeterats. Detta återspeglas 
delvis i kostnadsbilden samtidigt som det medfört 
en ansträngd personalsituation. Medlemsavgifterna 
från medlemskommunerna, Tjörn, Lilla Edet och 
Stenungsund, ersätter förbundet med beslutad andel 
enligt förbundsordningen. Medlemsavgifterna är 
förbundets största intäkt och uppgår 2018 till 44 781 
tkr, vilket är 72,9% av de totala intäkterna. Ytterligare 
intäkter utgörs av samverkansavtalet mellan 
förbundet och industrierna på 17,7% , samt övriga 
verksamhetsintäkter på  9,4 % . 
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Verksamhetens kostnader uppgår till 62 603 tkr 
att jämföra med 56 357 tkr för 2017, vilket är en 
ökning med ca 10%. Personalkostnaderna är den 
enskilt största kostnadsposten och utgör 60% av 
förbundets totala kostnader. Pensionskostnaden 
har jämfört med budget ökat från föregående 
år med 1 100 tkr, där den största kostnaden är 
förändringen i förmånsbestämd ålderspension FÅP.  
Pensionskostnaderna är baserade på uppgifter från 
KPA pension per 2018-12-31.Antalet årsarbetare 
ligger i nivå med föregående år, ökningen består 
till största delen av vikarie och övertidskostnader 
då förbundet haft flera vakanser. Kostnaderna för 
reparation av fordon samt overheadkostnader är 
högre än budget medan kapital, hyreskostnader och 
utbildningskostnader har varit lägre under året. 

Finansnetto
Finansiella intäkter uppgår till 18 tkr. 
Finanskostnaderna uppgår till -303 tkr. 
Räntekostnader för upptagna reverslån avseende 
anläggningstillgångar med respektive ägarkommun 
uppgår till -245 tkr. Resterande kostnad fördelar sig 
på avgift bank och ränta skattekonto. 

Avskrivningar och investeringar
Utfallet för årets budgeterade avskrivningar är positivt 
med 414 tkr. Investeringsbudgeten för 2018 var 380 
tkr. Under året har investering aktiverats för 546 tkr. 
Investeringen avseende drönaren finansieras helt 
genom industriavtalet.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Tkr Budget 

2018
Bokslut 
2018

Avvi-
kelse

Räddningsbåt 280 225 55
Fyrhjuling 100 98 2
Löpband - 30 -30
Drönare - 193 -193
Summa investe-
ringsutgift

380 546 -166

Avsättningar
Avsättning för pensioner avser förmånsbestämd 
ålderspension. Förmånsbestämd ålderspension avser 
pension för inkomstdelar över 7,5 basbelopp. Vad 
gäller pensioner intjänade före 2017 finns avsättning 
i respektive ägarkommun. Avsättningen som avser 
den förmånsbestämda ålderspensionen uppgår till 4 
790 tkr, vilket är en ökning med 3 609 tkr jämfört med 
2017.

Pensionsåtagande
Förbundet har ett ansvar för dem som arbetar i 
förbundet att klara av att utbetala pensionerna för 
dessa. 
Pensionsskulden består av förmånsbestämd 
ålderspension som uppgår till 4 790 tkr.

Fordringar och Skulder
Semesterlöneskuld har under året reglerats 
från ägarkommunerna. Den upparbetade 
semesterlöneskulden uppgår till 2 368 tkr. 
Årets förändring har inneburit en ökning av 
semesterlöneskulden med 547 tkr.

Reverslån på 9 482 tkr finns upptagna med 
ägarkommunerna avseende övertagande av befintliga 
anläggningstillgångar.  Vid förbundets bildande 
skedde ett övertagande av anläggningstillgångar 
från medlemskommunerna. Detta övertagande 
finansierades genom ett reverslån mot respektive 
kommun. Reverslånen amorteras i takt med 
avskrivningarna av tillgångarna med en internränta 
om 1,75%

Soliditet och förpliktelser
Soliditeten talar om hur stor del av förbundets 
tillgångar som finansierats med eget kapital. 
Soliditeten redovisas inklusive hela pensionsåta-
gandet. Årets negativa resultat har inneburit att 
soliditeten försämrats från 1,5% 2017 till - 13,7% 
2018. En anledning till det negativa resultatet är den 
ansträngda personalsituationen med flera vakanser 
som medfört höga personalkostnader. 
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av 
panter eller ansvarsförbindelser.

Förbundets utveckling – risker 
och möjligheter
Förbundet står inför flera utmaningar i utvecklings- 
och olycksförebyggande arbetet. Under andra 
verksamhetsåret fortsätter förbättringsarbete. 
Arbetsmetoder, val av tekniska lösningar och en ökad 
uppmärksamhet på arbetsmiljörisker driver utveckling 
och kräver resurser i form av tid och pengar. 
Svårigheten med att rekrytera personal inom olika 
befattningar medför att nya kanaler för rekrytering är 
nödvändiga. Förändring av internräntan på upptagna 
reverslån ökar kostnaderna. 
Den löpande likviditetshantering hanteras genom 
Stenungsunds kommuns koncernkontosystem. 
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RÄDDNINGSVÄRN
RÄDDNINGSSTATIONER

Omorganisation av den  
operativa organisationen 
Under januari 2018 startade vår operativa 
organisation med dygnet runt bemanning på samtliga 
stationer. Mycket arbete och kraft har lagts på att 
ta fram rutiner och arbetssätt för personalen i syfte 
att få bästa tänkbara förutsättningar för en effektiv 
verksamhet. En stor del av det dagliga arbetet har 
varit att likrikta och hitta gemensamma rutiner 
så att vi kan använda vår personal inom samtliga 
stationsområden. Det har lagts ner mycket arbete på 
att bemanna uppkomna vakanser. Den extremt varma 
fina sommaren med behov av brandmän i hela landet 
har ytterligare försvårat det arbetet.
Den nya utryckningsorganisationen som innebär att 
man i samtliga medlemskommuner har en styrka 
som larmas ut inom 90 sekunder till händelse har 
visat sig haft avgörande betydelse för att rädda liv och 
egendom vid flera tillfällen.
Vi har under året utbildat oss inom arbetsrättsliga 
och arbetsmiljöfrågor. Här har det varit viktigt att våra 
arbetstagarorganisationer deltagit i processen. 

Rekrytering och 
Räddningspersonal i beredskap
Huvuddelen av våra anställda brandmän är
Räddningspersonal i beredskap (RiB). Vi precis
som de flesta andra räddningstjänster i Sverige
med Räddningspersonal i Beredskap har stora
rekryteringssvårigheter, och utöver ändrade boende
och arbetsförhållanden är gränsen mellan fritid och
arbete allt mer diffus. Detta innebär att många väljer
att prioritera sin fritid och möjlighet till spontana
aktiviteter och vill inte vara bundna till beredskap.
SBRF har under året genomfört riktad rekrytering 
till de med huvudanställning inom våra 
medlemskommuner. I den rekryteringskampanjen har 
vi först  informerat arbetsledare i vilket mervärde det 
innebär att ha RIB-personal i sin organisation i syfte 
att de sen ska uppmana sina anställda att söka som 
RIB-brandman. Utfallet har varierat med 9 sökande 
i Stenungsund till någon enstaka i Lilla Edet och på 
Tjörn.
Utöver detta har vi haft öppet hus och prova på dagar 
för att öka och fånga intresset att bli brandman. 

Personalredovisning, våra medarbetare

Området SBRF
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Räddningsvärn
Våra räddningsvärn är en värdefull resurs då de är 
den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att tillgå 
på våra skärgårdsöar. Ofta är närmaste förstärkning 
styrka från brandstation cirka 20 min bort och 
räddningsvärnet finns för att kunna kompensera den 
långa insatstiden. Räddningsvärnet kan snabbt vara 
på plats och är inte beroende av färja eller liknande 
för att nå olycksplatsen utan kan snabbt påbörja en 
första insats.

Till skillnad från våra fyra brandstationer i förbundet 
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste 
lämna stationen inom en viss tid efter att larmet gått. 
Som räddningsvärn håller man inte heller beredskap 
utan när larmet går larmas den frivilliga kåren ut via 
personsökare och sms och de som har möjlighet åker 
till stationen. Våra räddningsvärn är till för att vara 
den första resursen på plats vid en brand eller olycka 
men har även resurser inom IVPA-sjukdom, annan typ 
av livräddning eller sjukvårdassistans. Merparten av 
räddningsvärnens uppdrag är knutna till sjukvården 
såsom lyft- och bärhjälp och I Väntan På Ambulans 
(IVPA). 

Tillsvidare- och visstidsanställda
Vid mättillfället den 31 december 2018 var 
antalet månadsavlönade anställda i förbundet 
51  personer. Antalet tillsvidareanställda var 42 
och antalet visstidsanställda var 9. En stor del av 
räddningsförbundets bemanning består av brandmän 
anställda på RiB-avtalet, dessa uppgick vid mättillfället 
till 111 personer. 

Antal 
anställda

Allmänna 
bestämmelser 

(AB)

Räddnings-
personal i 

Beredskap (RiB)
Män 42 108
Kvinnor 9 3
Totalt 51 111

nyanställningar under 2018 

23

Området SBRF
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Sysselsättningsgrad
Av de 51 tillsvidareanställda har 48 personer 
heltidstjänster och 3 har deltidstjänster. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de 
månadsavlönade är 98,5 %.

Antal 
anställda

Heltid Deltid

2018 2017 2018 2017
Män 42 35 108 106

Kvinnor 9 7 3 3

Totalt 51 42 111 109

Genomsnittlig löneökning enligt avtal 2,13 %

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-dec 2018 var 
3,6 % vilket är en höjning med 2,52 % jämfört med 
2017. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män 
redovisas inte av integritetsskäl. 

Av den totala sjukfrånvaron består 7,8 % av 
långtidssjukfrånvaro (sjukfrånvaro från sjukdag 60). 

Sjukfrånvaro 
per 
åldersgrupp

jan-dec 
2018

jan-dec 
2017

< 29 år 1,6 % 2,45 %
30-49 år 2,6 % 0,66 %
> 50 år 6,6 % 1,31 %
Totalt 3,6 % 1,08 %

 

*29 % av kategorin Brandman RiB är Räddningsvärnspersonal.

Fördelning av anställningar i förbundet

Ledning Administration
Handl. övergripande verksamhet Brandingenjör
Brandinspektör Brandman / Styrkeledare HÖK
Brandman RiB
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RÄKENSKAPER

Redovisningsprinciper
Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), 
tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper 
överensstämmer i huvudsak med Kommunal 
Redovisningslag (KRL) samt de rekommendationer 
som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 
Intäkterna redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöra förbundet och de kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.
Kundfordringar äldre än tre månader har upptagits 
som osäker fordran.

Undantag till ovanstående principer och 
rekommendationer är:
Rekommendation RKR 11.4 angående materiella 
anläggningstillgångar. Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund har ännu inte börjat tillämpa 
komponentavskrivning. Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar består till största delen av 
räddningsfordon. Fordon har i sin helhet samma 
förbrukning och nyttjandeperiod och förbundets 
bedömning är att varje fordon består av en 
komponent.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
har använts som i den senaste årsredovisningen 2017.

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs emellertid inga 
avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas 
normalt i förbundet: 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Ingen 
omprövning av avskrivningstider har gjorts under 
året. En nedskrivning har skett under året, som 
finansieras av industriavtalet.

Leasing 
Leasingavtal inom förbundet redovisas som 
operationella leasingavtal, då avtalstiden för 
fordonsleasing aldrig överstiger tre år och de övriga 
leasingavtalens värde bedöms som ringa i förhållande 
till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas 
som rörelsekostnad.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet minskat med planenliga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Investeringar som aktiveras som anläggningstillgång 
ska ha ett anskaffningsvärde över 25 000 kr samt en 
ekonomisk livslängd överstigande tre år. Under året 
har inga investeringar aktiverats.
Anläggningstillgångar i balansräkningen som 
övertogs från medlemskommunerna har upptagits 
till det bokförda värde objekten haft i respektive 
medlemskommuns balansräkning i samband med 
förbundets bildande. Reverslån finns upptagna mellan 
förbundet och ägarkommunerna.

Pensionsskuld
Pensionsåtagande avseende anställda före år 2017 
redovisas som åtagande i Tjörn, Lilla Edet respektive 
Stenungsunds kommuners balansräkningar.
Avsättningens storlek baseras på KPA:s 
pensionsberäkning och följer RIPS17.
Särskild avtalspension inom räddningstjänst (SAP-R) 
är beräknad på pensionsålder 58 år.
Förbundet betalar ut hela den så kallade individuella 
delen till de anställda. Den individuella delen 
redovisas som en kortfristig skuld i bokslutet och 
betalas ut under efterföljande år. 

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden per 2017-12-31 finns upptagen 
i förbundet som semesterlöneskuld för intjänad 
semester. Semesterlöneskulden har förändrats med 
2018 års förändring.
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Resultaträkning, tkr
Not 2018 2018 2017

Utfall Budget Utfall
Verksamhetens intäkter 1 16 646 15 743 15 763

Verksamhetens kostnader 2 -62 603 -56 753 -56 357

Avskrivningar 3 -3 370 -3 774 -3 784

Verksamhetens nettokostnader -49 327 -44 784 -44 378

Kommunbidrag 4 44 781 44 784 45 206

Finansiella intäkter 18 -

Finansiella kostnader 5 -303 -321

Årets resultat -4 831 0 507

Kassaflödesanalys, tkr
2018 2017

Löpande verksamhet
Rörelseresultat -4 831 507

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- avskrivningar 3 370 3 784

Förändring av avsättning till pensioner inkl löneskatt 3 609 1 181

Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 2 148 5 472
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -14 966 -4 562

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 045 19 566

Kassaflöde löpande verksamhet -12 921 15 004
Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -544 -16 511

Kassaflöde investeringsverksamhet -544 -16 511
Ökning/minskning av långfristig skuld -2 791 12 273

Kassaflöde finansieringsverksamheten -2 791 12 273

Ökning /minskning av likvida medel -14 108 16 238

Likvida medel vid årets början 16 238 0
Likvida medel vid årets slut 2 130 16 238
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LÄGG IN BILD

2018 2017
Maskiner och inventarier 6 9 900 12 727

Anläggningstillgångar 9 900 12 727

Kortfristiga fordringar 7 19 527 4 562

Kassa o bank 2 131 16 238

Omsättningstillgångar 21 658 20 800
TILLGÅNGAR 31 558 33 527
Ingående eget kapital 507 -

Årets resultat -4 831 507

Eget kapital -4 324 507

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 8 3 855 950

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 8 935 231

Avsättning för pensioner och liknande 4 790 1 181

Långfristiga skulder 9 9 481 12 273

Kortfristiga skulder 10 21 611 19 566

Skulder 31 093 31 839
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 31 558 33 527

Soliditet -13,7% 1,5%

Balansräkning, tkr
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Not 1  Verksamhetens intäkter 2018 2017
Samv, avtal med industrier i Stenungsund 10 907 10 327
Tilläggsuppdrag Tjörn 343 268
Tilläggsuppdrag Lilla Edet 827 822
Mynd, för samhällsskydd och beredskap 656 1 072
Automatlarm 2 075 1 796
Utbildning 514 300
Avgift tillstånd/tillsyn 239 398
Övrigt 1 084 780
Summa 16 645 15 763

Not 2  Verksamhetens kostnader
Arvoden 218 229
Lönekostnader 34 292 31 155
Personalomkostnader 10 320 10 961
Pensioner särskild löneskatt 885 -
Pensioner 2 283 2 068
Lokaler 3 804 3 993
Material 7 995 5 836
Främmande tjänster 2 806 2 115
Summa 62 603 56 357

Not 3 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan 3 370 3 784
Summa 3 370 3 784

Not 4 Kommunbidrag
Förbundsbidrag Stenungsund 14 094 14 338
Förbundsbidrag Tjörn 17 361 17 411
Förbundsbidrag Lilla Edet 13 329 13 457
Summa 44 784 45 206

Not 5 Finansiella kostnader
Ränta reverslån -245 -255
Avgift bank -32 -13
ränta skattekonto -26 -53
Summa -303 -321

Not 6 Anläggningstillgångar
Byggnadsinventarier 52 52
Bilar och andra transportmedel 9 699 9 376
Förbättringsutg på fastigheter 660 660
Övriga maskiner och inventarier 6 643 6 423
Ack av- och nedskrivningar -7 154 -3 784
Summa 9 900 12 727

Not 7 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 16 024 1 100
Värdereglering kundfordringar -38 -67
Löneskulder 10 9
Förskott - 3
Avräkning för skatter och avgifter 30 47
Andra kortfristiga fordringar 0 -43
Fordran mervärdesskatt 638 789
Förutbetalda kostnader 0 1 292
Övriga interimsfordringar 2 863 1 432
Summa 19 527 4 562

Not 8 Pensionsavsättning
Förmånsbestämd avsättning 3 855 950
Särskild löneskatt 935 231
Summa 4 790 1 181

Not 9 Långfristiga skulder
Reverslån med ägarkommunerna 12 273 16 511
Amortering -2 791 -4 238
Summa 9 482 12 273

Not 10 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 951 4 928
Personalens källskatt 992 491
Upplupna semesterlöner 2 368 1 821
Särskild löneskatt 375 -
Avgiftsbestämd ålderspension 473 705
Övriga interimsskulder 15 452 11 621
Summa 21 611 19 566

Notförteckning
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Förebygga
Förbundets förebyggande arbete genomsyrar hela 
organisationen och vi fokuserar på information, 
utbildning, rådgivning, samverkan och tillsyn. 
Hela organisationen skall förmedla förbundets 
förebyggande kunskap och arbeta med förebyggande 
åtgärder. Det gångna året har präglats av 
rekryteringen av brandinspektörer till förbundets 
samtliga tre medlemskommuner, samt utbildning och 
introduktion av dessa.

Räddningsinsatser
Uppdraget enligt Lagen som skydd mot olyckor 
(2003:778) är kommunens skyldighet att tillhandahålla 
räddningstjänst som innebär att förhindra och 
minska konsekvenserna av olyckor hos alla som 
bor, verkar och vistas i vårt område. Uppgiften 
innebär att upprätthålla beredskap dygnet runt 
för att kunna utföra räddningsinsatser vid bränder 
eller andra olyckor. Detta gör vi genom att utveckla 
och vidmakthålla kompetens, metoder och tekniska 
resurser för att vara väl förberedda för olika typer av 
räddningsinsatser samt att kunna stötta kommunerna 
vid kris. Övning och utbildning är därför en del 
av varje arbetspass för vår operativa personal. 
Räddningsinsatser tenderar ibland till att bli mer och 
mer komplicerade och svårare att hantera än tidigare, 
teknik och material i samhället blir mer komplext. 

Medlemskommuner
Vi stöttar och är en del av våra medlemskommuners 
säkerhetsarbete. Utöver att biträda dem vid svåra 
samhällsstörningar eller extraordinära händelser är vi 
behjälpliga i det dagliga säkerhetsarbetet i respektive 
kommun. 

Skapa förmåga att förebygga 
oönskade händelser
Genom att arbeta nära och tillsammans med alla 
vi är till för kan vi nå längre för att öka säkerheten 
i våra medlemskommuner. Genom att stärka 
den enskildes förmåga att förebygga och hantera 
olyckor kan vi skapa ett bättre och säkrare samhälle. 
Detta gör vi bland annat genom att kontinuerligt 
utbilda våra medlemskommuners anställda i bland 
annat brandkunskap för alla (BKA) och hjärt- och 
lungräddningsutbildningar (HLR).

Skolor 
Redan vid fyra års ålder informerar vi barnen i våra 
medlemskommuner om brandskydd i hemmet, 
såsom kontroll av brandvarnare, släcka levande ljus 
och vad man ska göra när det börjar brinna, vilket 
mottas med stort intresse och nyfikenhet. 
Vi följer sedan barnen under hela skoltiden, i årskurs 
två, fem och åtta, informeras och utbildas eleverna 
i koncepten ”Du behövs” och ”Upp i rök”. Här får vi 
möjlighet att dels lära eleverna brandsäkerhet men 
även visa hur man ska agera vid olika situationer, till 
exempel vid brand och hjärtstopp. Genom utbildning 
kan man skapa förståelse för räddningstjänstens 
arbete och genom detta förebygga skadegörelse och 
anlagda bränder. 

Lägg in 
procentsats 
eller antal

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Information och förebyggande arbete

6 229 personer

Brandkunskap  
för alla   534

Information till 
allmänheten

63 tillfällen

Hjärt- och 
lungräddning 213

              deltagare deltagare

Antal vi utbildat 2018
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Evenemang 
Ett uppskattat och återkommande event på våra 
brandstationer är öppet hus under sportlovsveckan. 
Då vi öppnar upp alla stationerna för sportlovslediga 
barn och vuxna men även fritids och förskoleklasser. 
Utöver att visa hur våra brandmän arbetar, visa 
bilarna och stationerna får barnen även testa sina 
kunskaper i brandskydd i form av en tipspromenad. 
Vi visar även hur man släcker en mindre brand 
i kläder och de som vill får testa att använda en 
pulversläckare. 

Vi strävar efter att ha en aktiv roll vid arrangemang 
i vårt område. Likväl när det gäller att bistå med 
expertis inför evenemang som faktiskt deltagande 
för att visa vår verksamhet och för att utbilda och 
informera allmänheten i så stor utsträckning vi kan. 
Under 2018 var vi bland annat med på Tjörn Runt, 
Träbåtsfestivalen och festivalen i Hjärtum. 

Utbildning tillsammans med 
bussbolag
Förbundet har tillsammans med Tjörns kommun och 
skolbussarna varit med i ett projekt där vi genomfört 
en utbildningsinsats riktade mot  
årskurs 6. Projektets målsättning har varit 
att öka kunskapen och säkerheten kring 
skolbusstransporterna och vid på- och avstigning. 
Ökad respekt mellan chaufför och elever samt ökat 
säkerhetstänk har också varit en målsättning.
Räddningstjänstens närvaro har syftat till att förklara 
vårat arbete vid en eventuell olycksplats samt att 
eleverna kunnat ställa frågor om vårt arbete.
Från alla involverade har man tyckt att projektet 
varit lyckat och vi kommer under 2019 att fortsätta 
projektet.

Individanpassat brandskydd
Sedan 2016 har Sektor Socialtjänst i Stenungsunds 
kommun tillsammans med förbundet samverkat för 
att förbättra det individanpassade brandskyddet i de 
hushåll som är kopplade till larmenheten (boende 
med trygghetlarm) och hemtjänst. Detta har bland 
annat gjorts i form av en checklista där hemtjänst- och 
larmenhetspersonal tillsammans med den boende 
besvarat fem frågor om vilken säkerhet man har i 
hushållet. Under 2018 har drygt 120 personer svarat 
på checklistan som tagits fram av förbundet.

Kan utrymma på ett säkert sätt

Ja 102 st Nej 18 st

Hanteras levande ljus säkert?

Ja 120 st Nej 0 st

Sker rökning på ett säkert sätt?

Ja 119 st Nej 1 st

Hanteras spisen på ett säkert sätt?

Ja 120 st Nej 0 st

Finns det fungerande brandvarnare? 

Ja 110 st Nej 10 st

Noteras kan att 8 % av hushållen som svarat, inte 
hade en fungerande brandvarnare. Detta har kunnat 
åtgärdas med hjälp av kommunens fixartjänst som 
satt upp brandvarnare där det saknats eller bytt 
batterier.

De flesta som drabbas av dödsbränder är människor 
med begränsad förmåga att uppmärksamma 
eller hantera en brand och som inte bor på ett 
behovsprövat boende. Förbundet arbetar därför allt 
mer med individanpassat brandskydd. Detta arbete 
kommer att utvecklas så att det omfattar samtliga 
kommuner inom förbundet.

63 tillfällen

deltagare
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Tillsyn
Tillsyn utförs enligt räddningstjänstens tillsynsplan 
antagen av direktionen. Det innebär att tillsyn 
genomförts på objekt skyldiga att lämna in skriftlig 
redogörelse för brandskyddet, samt verksamheter 
med tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv 
vara. Så kallad ”annan tillsyn” har också genomförts 
enligt tillsynsplanen med andra myndigheter, samt 
där vi fått kännedom om brister med mera.

På grund av vakanser har tillsynsplanen inte kunnat 
genomföras fullt ut och vi har därför inte nått 
inriktningsmålen till fullo. Antalet tillsyner som 
genomfördes var cirka 2/3-delar av de planerade.

Tillsyn Antal

LSO 46 st
LSO+LBE 7 st
LBE 10 st
Totalt 63 st

Tillstånd LBE 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund utfärdar 
tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara 
på delegation av förbundets direktion. Under året har 
23 st tillstånd för brandfarlig vara handlagts, samt 6 st 
för explosiv vara.

Plan och bygglovsfrågor
Ett väl utvecklat samarbete finns med kommunernas 
plan- och bygglovsavdelningar. Förbundet har vid 
regelbundna veckomöten granskat drygt 400 st 
bygglovsärenden och vid behov lämnat skriftligt 
yttrande. 84 st bygglovsärenden och  
5 st detaljplansärenden har skickats till förbundet 
på remiss. Vi har även deltagit på ca 10 st 
plangruppsmöten som kommunerna haft under året.

Övriga remissärenden 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är bland 
annat remissinstans åt polismyndigheten gällande 
offentliga arrangemang, mark- och miljödomstolen 
i tillståndsärenden, samt åt alkoholmyndigheten 
gällande serveringstillstånd. Förbundet har besvarat 
54 st övriga remisser under året.

Sotning
Räddningstjänsten handlägger tillstånd för 
fastighetsägare som vill sota sin egen fastighet. Under 
2018 har 15 st tillstånd utfärdats.

54 st
Remissinsats åt 
bl a polisen
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54 st

Automatiskt brandlarm, Essity AB 
Lilla Edet
Onsdagen den 4 juli klockan 13.27 inkom ett 
automatiskt brandlarm från Essity, Edets bruk. Ett 
rutinuppdrag kan tyckas då det inkommer  
ca 30 st larm per år därifrån. Vid framkomst kunde 
det dock konstateras att detta inte skulle bli något 
vanligt rutinuppdrag.

När första styrkan anländer visar det sig att en 
brand har uppstått på ett returpappersupplag, och 
vid framkomsten brinner det kraftigt i pappersbalar 
placerade under ett skärmtak. Branden omfattar 
ca 1 000 m2.

Ett intensivt släckarbete påbörjas med mål 
att förhindra brandspridning till Essitys 
produktions- och lageranläggningar. Förutom 
resurser från SBRF används styrkor från Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Bohus 
Räddningstjänstförbund. Insatsen tar tid men 
är framgångsrik, då branden begränsats från 
returpapperslagret.

På kvällen kan resurserna trappas ner, vi bedömer 
branden är under kontroll. Fokus får nu läggas på 
omhändertagande av släckvatten som börjar rinna 
ner mot Göta älv. Då älven är dricksvattentäkt för flera 
kommuner är det viktigt att vattnet inte förorenas. 
Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
tillkallas en resurs specialiserad på omhändertagande 
av släckvatten.

Släckinsatsen tar lång tid då man behöver flytta de 
brinnande pappersbalarna med lastmaskiner för 
att kunna släcka dem ordentligt. Räddningsinsatsen 
pågår i nästan två dygn. Fredag klockan 12.00 
avslutas räddningstjänsten formellt. Därefter hjälper 
räddningstjänsten till med eftersläckning fram till 
måndagen.

Efter genomförd insats kunde konstateras att inga 
människor kommit till skada, dricksvattnet var 
opåverkat, och inga allvarliga egendomsskador 
hade uppkommit på Essitys anläggningar. Skadorna 
hade begränsats till pappersbalarna som används 
som produktionsråvara. Insatsen var slitsam då 
den genomfördes samtidigt som Sverige hade stora 
skogsbränder där vi hjälpte till med resurser.

Insatsen/händelsen pågick från 

4/7 - 9/7
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Insats och samverkan
Under verksamhetsåret 2018 har vi arbetat 
med att skapa en effektivare och mer robust 
operativorganisation där några av ledorden har varit 
responstid och medborgarfokus.  
Vi har under året aktiverats på ca 950 
räddningsinsatser och fördelningen per 
medlemskommun i procent är Lilla Edet 32 %, 
Stenungsund 44 % och Tjörn 24 %. 

Samverkan med andra aktörer
Sommaren 2018 går till historien som den varmaste 
och torraste sommaren i mannaminne. Väderläget 
skapade ett stort samverkansbehov inom hela 
Göteborgs Regionen (GR). Vi genomförde dagliga 
konferenser där vi delgav lägesbilder och fattade 
gemensamma beslut. Ett stort problem för oss var 
att försöka hjälpa räddningstjänster i mellersta 
Sverige, främst Dalarna, samtidigt som våra resurser 
behövdes här hemma för att ha tillräcklig beredskap 
i sommartorkan. Vi hade aldrig några stora bränder 
men lyckades stoppa flera mindre i ett tidigt skede.
Som förberedelse inför projektet med gemensam 
operativ ledning inom hela GR har vi deltagit i några 
gemensamma spel och ledningsövningar. Detta 
arbete kommer fortsätta under 2019.

I maj hade vi en stor samverkansövning med 
ambulansen i samband med deras examination för 
deras sommarpersonal. Övningen genomfördes på 
övningsområdet Heås på Tjörn och blev en lyckad 
och uppskattad övning för både vår och ambulansens 
personal. 

Sjöräddningen har länge varit en samverkanspartner
då två av våra medlemskommuner ligger vid
kusten. Vi har haft flera övningar under året dels
för erfarenhetsutbyte men främst för att se hur vi
tillsammans kan agera vid exempelvis en brand ute på
någon av våra skärgårdsöar. Ett exempel på övning 
tillsammans med sjöräddningen är övningen 
”Höstmörker” i oktober. Förutom räddningstjänsten 
deltog kustbevakning, sjöräddning, polis och 
sjöfartsverkets helikopter i övningen.

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Lilla Edet

ST - Industrin

Stenungsund

Tjörn

Antal insatser fördelade på stationsområde
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Årsredovisning 2018
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Funktionen Räddningschef i 
beredskap (RCB)
Under 2018 har vi samverkat med Bohus 
Räddningstjänstförbund (BORF) med tjänsten 
räddningschef i beredskap. Två av SBRF:s 
medarbetare har varit RCB för BORF:s och SBRF:s 
medlemskommuner samtidigt. För att lösa den 
uppgiften har det varit ett antal samverkansövningar 
tillsammans med tjänstemän från Ale och Kungälvs 
kommuner, samt att vi genomfört utbildning på några 
av de störta riskobjekten. Samarbetet har fungerat 
bra och lett till ökad kunskap för SBRF.

En ständigt tillgänglig högre tjänsteman i beredskap 
är en viktig funktion för att samarbetet mellan 
kommunerna och räddningstjänsten ska kunna 
fungera snabbt och effektivt i det akuta skedet 
vid händelse av en samhällsstörning. Vidare utgör 
funktionen en viktig aspekt i hela samhällets 
krishanteringssystem. Vid samhällsstörningar är 
det viktigt att samhällsviktiga aktörer snabbt kan nå 
varandra via tydliga och uttalade ingångskanaler för 
en snabb och effektiv informationsspridning.
Funktionen räddningschef i beredskap innebär ökade
förutsättningar för berörda aktörer att tillsammans
uppnå samordning av de åtgärder som krävs för att
hantera oönskade händelser eller samhällsstörningar
som kan drabba samhället. RCBs roll under 
en pågående insats är att vara inrestöd till 
räddningsledaren ute på olycksplats, för att 
bedöma räddningstjänstens roll och mandat i 
situationen, samtidigt som RCB är en naturlig 
kontaktyta för övriga aktörer som är involverade  
i händelsen.

Räddningssele
En viktig parameter i vårt arbete är att ständigt söka 
efter förbättringar och utveckla vårt arbetssätt, 
framförallt vårt räddningsarbete och arbete på 
olycksplats.  
Så när en av våra huvudskyddsombud kom med 
frågan om att testa en ny sele som kunde bidra till 
en förbättrad arbetsmiljö hos våra anställda fick han 
självklart uppdraget att utforska detta närmare. 

Efter samtal och förevisning av utrustningen 
beslutades att köpa in 4 st selar för test och 
utvärdering. I testet deltog ca 100 av våra brandmän 
och resultatet var positivt och personalen var 
väldigt nöjd. Selen kan användas vid livräddning 
vid exempelvis rökdykning och gör att man får en 
bättre viktfördelning av den skadade samt att man 
får händerna fria. Detta medför att personalen får en 
mindre belastning på ryggen när man går i trappor 
eller att man i trånga utrymmen har händerna fria. 
Nästa steg är en risk och konsekvensanalys och 
därefter genomförs eventuellt en upphandling. 

Antal trafikolyckor 
under 2018 170 st

Cirka 950  
räddningsinsatser under 2018

Hjälp till annan 
kommun 20 st

101 st
Antal sjukvårdslarm 
2018
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Framtiden för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund 
SBRF och övriga räddningstjänster i Sverige står inför 
utmaningar vilket medför att vi behöver prioritera 
vårt arbete annorlunda mot för några år sedan. Även 
om den ”traditionella” verksamheten, att rycka ut och 
snabbt vara på plats när en olycka har skett, kommer 
kraven på att verksamheten arbetar mer långsiktig 
och förebyggande att öka ännu mer.  

Samhällsförändringar, förändringar i olyckslandskapet 
och ökade krav på samarbete över såväl geografiska 
som organisatoriska gränser bidrar till att fokus för 
räddningstjänstens arbete behöver förflyttas. 
SBRF:s verksamhet behöver fortsätta att utveckla 
och fördjupa samarbetet tillsammans med övriga 
räddningstjänster inom GR. Bland annat gällande 
långsiktig planering och scenarioanalys för att 
skapa beredskap i tanke och handling samt att 
öva för stora och extraordinära olyckor samtidigt 
som verksamheten behöver fokusera mer på 
vardagsolyckorna.

Urbaniseringen och förtätningen av våra orter samt 
de demografiska utmaningarna gör tillvaron mer 
komplex för räddningstjänsten. Att komma in tidigare 
i samhällsplaneringen, och att arbeta förebyggande 
i stadsplaneringen blir allt viktigare. Vidare ökar 
kraven på räddningstjänsten att kommunicera med 
lokalbefolkningen som uppvisar större mångfald 
i språk, kultur och sedvänjor. Att ta tillbaka rollen 
som någon som faktiskt räddar liv och kommer till 
undsättning när människor är i nöd, och inte skall 
behöva ha poliseskort för att sköta sitt jobb, blir också 
allt viktigare. Kopplat till dessa utmaningar kommer 
behovet av rekrytering som bedöms öka i framtiden, 
inte minst i glesbygd där det blir allt svårare att få tag i 
brandmän i beredskap.

SBRF har även utmaningar internt för att skapa 
struktur, tydlighet och gemenskap för att skapa bra 
förutsättningar för våra viktiga medarbetare. En 
prioriterad fråga är förbundets arbetsmiljö för alla 
inom förbundet. 

Värdegrund
Att arbeta som brandman innebär att man arbetar för 
människorna i samhället.
SBRF skall så långt det är möjligt vara en spegling 
av samhället och som beskrivs ovan arbetar 
organisationen
aktivt med jämställdhet och mångfald. Förbundets 
gemensamma värdegrund ska vara den kompass som 
talar om hur man ska agera mot våra medmänniskor. 
Som medarbetare i förbundet har man många viktiga 
uppgifter.

En grundläggande sådan, är att skapa en stark 
serviceorganisation med positiva relationer till vår 
omvärld och med varandra.
För att lyckas med värdegrundsarbetet kommer 
organisationen under 2019 lägga fokus på att 
gemensamt skapa denna värdegrund. Värderingar 
som alla medarbetare kan förstå och dela.
En värdegrund mäts inte i siffror men kan hållas 
levande i varje handling, i varje samtal och i varje 
beslut.
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Förbundsdirektionen

Förbundets styrs genom en politisk direktion med representanter från medlemskommunerna (2+2 från varje 
ägarkommun), ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt ledamöter. Ordförandeposten 
innehavs under pågående mandat period av Tjörns kommun.

Direktionens arbete har fungerat bra och har under 2018 haft sex ordinarie möten, samt ett möte med 
medlemskommunerna (medlemsråd). 
 

Presidiet       
Robert Johansson (M), Ordförande, Tjörn    
Göder Bergermo (L), 1:e vice ordförande, Stenungsund  
Harry Berglund (S), 2:e vice ordförande, Lilla Edet   
        
Ledamöter
Camilla Olofsson (M), Lilla Edet
Olof Lundberg (S), Stenungsund
Leif Göbel (S), Tjörn
   

Ersättare
Lars Ivasbo (C), Lilla Edet
Peter Spjuth (V), Lilla Edet
Katja Nikula (S), Stenungsund
Eva Öhlin (M), Stenungsund
Håkan Bergstam (M), Tjörn 
Svante Karlsson, (S), Tjörn
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Revisorerna i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Till: Fullmäktige i respektive medlemskommun 

Revisionsberättelse för år 2018 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund ( organisationsnummer 222000 - 3194) av dess direktion. Granskningen har 
utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om 
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning 
samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse". 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen vad gäller förbundets måluppfyllelse är förenligt 
med de finansiella mål som direktionen uppställt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

Stenungsund 2019-04-09 

/-r"/J.,.'c--
L@jo�ansson 

Stenungsunds kommun Tjörns kommun 

Bilagor 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse 2018 

Förteckning över utförd granskning under 2018 

��� 

Lilla Edets kommun 
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Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Gesällgatan 6, 444 32 Stenungsund

sbrf.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 145 Dnr: KS 2018/448

Fördelning av välfärdsmiljarder för kostnader som rör kommunens 
mottagande av flyktingar 2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige besluta att fördela flyktingmedlen på 6 070 tkr med 4 100 tkr till sektor 
socialtjänst, 70 tkr till sektor stödfunktioner samt 1 900 tkr till sektor utbildning. 

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att tilldela kommunsektorn tio miljarder, de sk välfärdsmiljarderna. 
För Stenungsunds kommun så uppgår den del som fördelas enligt flyktingvariabler till 6 070 
tkr för 2019. Förvaltningen föreslår att de fördelas enligt följande:

Placeringar ensamkommande barn 1 700 tkr (sektor socialtjänst) 
Hyreskostnader    900 tkr (sektor socialtjänst)
Försörjningsstöd 1 500 tkr (sektor socialtjänst)
Arvode gode män      70 tkr  (sektor stödfunktioner)
Omställningskostnader gymnasiet    400 tkr (sektor utbildning)
Kristinedalsskolan 1 500 tkr (sektor utbildning) 

Summa: 6 070 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-10
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/448
2019-05-10

Erica Bjärsved Till kommunfullmäktige

Fördelning av välfärdsmiljarder för kostnader som rör kommunens 
mottagande av flyktingar 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige besluta att fördela flyktingmedlen på 6 070 tkr med 4 100 tkr till sektor 
socialtjänst, 70 tkr till sektor stödfunktioner samt 1 900 tkr till sektor utbildning. 

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att tilldela kommunsektorn tio miljarder, de sk välfärdsmiljarderna. 
För Stenungsunds kommun så uppgår den del som fördelas enligt flyktingvariabler till 6 070 
tkr för 2019. Förvaltningen föreslår att de fördelas enligt följande:

Placeringar ensamkommande barn 1 700 tkr (sektor socialtjänst) 
Hyreskostnader    900 tkr (sektor socialtjänst)
Försörjningsstöd 1 500 tkr (sektor socialtjänst)
Arvode gode män      70 tkr  (sektor stödfunktioner)
Omställningskostnader gymnasiet    400 tkr (sektor utbildning)
Kristinedalsskolan 1 500 tkr (sektor utbildning) 

Summa: 6 070 tkr

Beskrivning av ärendet
Regeringen har i budgetpropositionen 2017 beslutat att tilldela kommunsektorn tio miljarder 
(de så kallade välfärdsmiljarderna). 6,5 mnkr av dessa fördelas enligt flyktingvariabler och 3,5 
mnkr enligt befolkningsstatistik. Den del som avses i detta ärende är flyktingdelen och för 
Stenungsunds kommun så uppgår den till 6 070 tkr. Förvaltningen har identifierat kostnader 
hänförliga till flyktingsituationen och föreslår att medlen fördelas enligt nedan.

Inom sektor socialtjänst finns kostnader för placeringar för ensamkommande barn 1 700 tkr, 
hyreskostnader som inte täcks av etableringsschablonen, 900 tkr samt ökat försörjningsstöd på 
1 500 tkr för personer utan etableringsschablon.

Inom sektor stödfunktioner finns kostnader för arvoden till gode män, 70 tkr. Inom sektor 
utbildning är det framförallt Kristinedalsskolan och gymnasiet som har ökade kostnader till 
följd av flyktingsituationen, 1 500 tkr.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/448
2019-05-10

Ekonomisk bedömning
Det tillfälliga statsbidraget påverkar kommunens resultat positivt, hänsyn till detta har tagits 
redan i prognosen för tertial 1.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-10

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Kommundirektör Ekonomichef
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 131 Dnr: KS 2018/91

Avtal om avsiktsförklaring för Resecentrum

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Trafikverket, 
Västfastigheter och Stenungsunds kommun gällande projektet nytt resecentrum. Förutsättningen från 
kommunens sida är att projektet håller sig inom de nu kända ekonomiska ramarna.

Sammanfattning av ärendet
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum och parallellt med detta tas en 
avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Västfastigheter och kommunen fram. I avtalet 
tydliggörs huvudprinciperna för parternas åtaganden och finansiella ansvar.
Resecentrumet kommer att ägas och förvaltas av kommunen exklusive byggnaden som 
kommer att ägas och förvaltas av Västfastigheter. Trafikverket kommer att äga och förvalta 
stationsanläggningen. 

Kommunen ska finansiera utförandet av resecentrum exklusive byggnaden som bekostas av 
Västfastigheter. Stationsanläggningen utförs av Trafikverket och finansieras av kommunen. 
Bedömningen är att kostnaden för projektet kommer att rymmas inom budget.

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till allmänna utskottet för att få förtydliganden inom 
följande områden: 

 Tydliggörande av finansieringen, inklusive klargörande av frågan med förskottering
 Varför är det inte aktuellt med förskottering längre?
 Ska kostnaden hanteras på driften eller som en investering?

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2019-04-27
Tjänsteskrivelse
Avsiktsförklaring
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-05-07

§ 27 Dnr: KS 2018/91

Avtal om avsiktsförklaring för Resecentrum

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Trafikverket, 
Västfastigheter och Stenungsunds kommun gällande projektet nytt resecentrum. Förutsättningen från 
kommunens sida är att projektet håller sig inom de nu kända ekonomiska ramarna.

Sammanfattning av ärendet
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum och parallellt med detta tas en 
avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Västfastigheter och kommunen fram. I avtalet 
tydliggörs huvudprinciperna för parternas åtaganden och finansiella ansvar.
Resecentrumet kommer att ägas och förvaltas av kommunen exklusive byggnaden som 
kommer att ägas och förvaltas av Västfastigheter. Trafikverket kommer att äga och förvalta 
stationsanläggningen. 

Kommunen ska finansiera utförandet av resecentrum exklusive byggnaden som bekostas av 
Västfastigheter. Stationsanläggningen utförs av Trafikverket och finansieras av kommunen. 
Bedömningen är att kostnaden för projektet kommer att rymmas inom budget.

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till allmänna utskottet för att få förtydliganden inom 
följande områden: 

 Tydliggörande av finansieringen, inklusive klargörande av frågan med förskottering
 Varför är det inte aktuellt med förskottering längre?
 Ska kostnaden hanteras på driften eller som en investering?

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2019-04-27
Tjänsteskrivelse
Avsiktsförklaring

131



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-05-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Trafikverket, 
Västfastigheter och Stenungsunds kommun gällande projektet nytt resecentrum. 
Förutsättningarna för kommunen är att projektet håller sig inom de nu kända ekonomiska 
ramarna.

Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt Bo Petterssons (S) förslag. Han konstaterar 
att så sker. 
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Protokoll
Allmänna utskottet
2019-05-07
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 93 Dnr: KS 2018/91

Avtal om avsiktsförklaring för Resecentrum

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till allmänna utskottet för ett förtydligande på 
följande punkter: 

- Tydliggörande av finansieringen, inklusive klargörande av frågan med förskottering
- Varför är det inte aktuellt med förskottering längre?
- Ska kostnaden hanteras på driften eller som en investering?

Sammanfattning av ärendet
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum och parallellt med detta tas en 
avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Västfastigheter och kommunen fram. I avtalet 
tydliggörs huvudprinciperna för parternas åtaganden och finansiella ansvar.
Resecentrumet kommer att ägas och förvaltas av kommunen exklusive byggnaden som 
kommer att ägas och förvaltas av Västfastigheter. Trafikverket kommer att äga och förvalta 
stationsanläggningen. 
Kommunen ska finansiera utförandet av resecentrum exklusive byggnaden som bekostas av 
Västfastigheter. Stationsanläggningen utförs av Trafikverket och finansieras av kommunen. 
Bedömningen är att kostnaden för projektet kommer att rymmas inom budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Avsiktsförklaring – Samverkan i Projekt Stenungsunds resecentrum med tillhörande ny 
stationsanläggning

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S), Jan Rudén (S), Maria Renfors (M), Wouter Fortgens (M), Jimmy Lövgren 
(MP), Agneta Pettersson Bell (ST) och Otto Ericsson (Oberoende) föreslår att ärendet 
remitteras till allmänna utskottet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Bo Petterssons (S) med fleras 
förslag och konstaterar att så sker.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/91
2019-04-02

Lisa Bertilsson Till kommunfullmäktige

Avtal om avsiktsförklaring för Resecentrum

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Trafikverket, 
Västfastigheter och Stenungsunds kommun gällande projektet nytt resecentrum. 

Sammanfattning av ärendet
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum och parallellt med detta tas en 
avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Västfastigheter och kommunen fram. I avtalet 
tydliggörs huvudprinciperna för parternas åtaganden och finansiella ansvar.

Resecentrumet kommer att ägas och förvaltas av kommunen exklusive byggnaden som 
kommer att ägas och förvaltas av Västfastigheter. Trafikverket kommer att äga och förvalta 
stationsanläggningen. 

Kommunen ska finansiera utförandet av resecentrum exklusive byggnaden som bekostas av 
Västfastigheter. Stationsanläggningen utförs av Trafikverket och finansieras av kommunen. 
Bedömningen är att kostnaden för projektet kommer att rymmas inom budget.

Beskrivning av ärendet
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum och parallellt med detta tas en 
avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Västfastigheter och kommunen fram. I avtalet 
tydliggörs huvudprinciperna för parternas åtaganden och finansiella ansvar.

Resecentrumet kommer att ägas och förvaltas av kommunen exklusive byggnaden som 
kommer att ägas och förvaltas av Västfastigheter. Trafikverket kommer att äga och förvalta 
stationsanläggningen. Kommunen utgör den projektdrivande parten och ansvarar därmed för 
att leda, samordna och styra arbetet framåt. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunens budget uppgår till 125 miljoner kronor för resecentrum och 37 miljoner kronor 
för flytt av Göteborgsvägen. Kommunen ska finansiera utförandet av resecentrum exklusive 
byggnaden som bekostas av Västfastigheter. Stationsanläggningen utförs av Trafikverket och 
finansieras av kommunen. En bevakande projektledare från Trafikverket kommer att behöva 
anlitas. Ett separat avtal kommer senare att tecknas med Västfastigheter om en fördelning av 
den kostnaden.
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Bedömningen är att kostnaden för projektet kommer att rymmas inom budget. 

Juridiska konsekvenser
Avsiktsförklaringen anses inte utgöra ett legalt bindande avtal. Parterna medvetna om att ett 
genomförande av åtgärderna i avsiktsförklaringen är beroende av flera faktorer. När dessa 
faktorer har utretts kommer ytterligare avtal att tas fram.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Avsiktsförklaring – Samverkan i Projekt Stenungsunds resecentrum med tillhörande ny 
stationsanläggning

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Mark- och exploateringschef
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 132 Dnr: KS 2018/91

Avtal med Trafikverket om medfinansiering av bevakande 
projektledare och AKJ

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen och Trafikverket 
avseende medfinansiering av bevakande projektledare. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen och Trafikverket 
avseende medfinansiering av AKJ (anläggningsspecifika krav järnväg). 

Sammanfattning av ärendet
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum. Parallellt med detta arbetar 
Trafikverket för att kunna utföra sina byggnationer inom det nya resecentrumet år 2023. 

Trafikverket behöver för sitt fortsatta arbete ha två avtal om medfinansiering undertecknat av 
kommunen. Medfinansieringen innebär att kommunen betalar hela Trafikverkets kostnad för 
åtgärden.

Ett avtal gäller bevakande projektledare vars arbete är att uppdatera tidplaner, skapa en 
projektorganisation, mobilisera resurser, förbereda inför projektering inom Trafikverket och 
bevaka kommunens arbete med detaljplanering i närheten av Trafikverkets 
järnvägsanläggning. 

Ett avtal gäller AKJ (anläggningsspecifika krav järnväg) som behövs inför byggnation av 
stationsanläggningen vilket inkluderar ny plattform, signalsystem, informationssystem, en ny 
gång och cykelpassage samt de följdåtgärder som kan krävas i järnvägsanläggningen med 
anledning av det nya resecentrumet. En AKJ redogör för Trafikverkets krav på projektet 
avseende teknisk funktion vid byggnation och driftskede samt krav på teknisk dokumentation 
och funktionskrav på den färdiga anläggningen. Trafikverket ansvarar för framtagandet av en 
AKJ. AKJ utgör styrande dokument för projektering och styr på det sättet utformningen på 
den färdiga anläggningen. 

Bedömningen är att kostnad för medfinansiering enligt avtal om bevakande projektledare och 
AKJ kommer att rymmas inom budget.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-05-02
Medfinansieringsavtal avseende AKJ
Medfinansieringsavtal avseende bevakande projektledare
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2019-04-30

Lisa Bertilsson Till kommunfullmäktige

Avtal med Trafikverket om medfinansiering av bevakande 
projektledare och AKJ

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen och Trafikverket 
avseende medfinansiering av bevakande projektledare. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen och Trafikverket 
avseende medfinansiering av AKJ (anläggningsspecifika krav järnväg). 

Sammanfattning av ärendet
Just nu pågår framtagande av detaljplan för nytt resecentrum. Parallellt med detta arbetar 
Trafikverket för att kunna utföra sina byggnationer inom det nya resecentrumet år 2023. 

Trafikverket behöver för sitt fortsatta arbete ha två avtal om medfinansiering undertecknat av 
kommunen. Medfinansieringen innebär att kommunen betalar hela Trafikverkets kostnad för 
åtgärden.

Ett avtal gäller bevakande projektledare vars arbete är att uppdatera tidplaner, skapa en 
projektorganisation, mobilisera resurser, förbereda inför projektering inom Trafikverket och 
bevaka kommunens arbete med detaljplanering i närheten av Trafikverkets 
järnvägsanläggning. 

Ett avtal gäller AKJ (anläggningsspecifika krav järnväg) som behövs inför byggnation av 
stationsanläggningen vilket inkluderar ny plattform, signalsystem, informationssystem, en ny 
gång och cykelpassage samt de följdåtgärder som kan krävas i järnvägsanläggningen med 
anledning av det nya resecentrumet. En AKJ redogör för Trafikverkets krav på projektet 
avseende teknisk funktion vid byggnation och driftskede samt krav på teknisk dokumentation 
och funktionskrav på den färdiga anläggningen. Trafikverket ansvarar för framtagandet av en 
AKJ. AKJ utgör styrande dokument för projektering och styr på det sättet utformningen på 
den färdiga anläggningen. 

Bedömningen är att kostnad för medfinansiering enligt avtal om bevakande projektledare och 
AKJ kommer att rymmas inom budget.
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Beskrivning av ärendet
Ekonomiska konsekvenser
Trafikverket har beräknat att kostnaden för framtagande av en AKJ är cirka 500 tkr. 
Kostnaden för den bevakande projektledaren beräknas uppgå till cirka 200 tkr. Kommunen 
ska enligt avtalen stå de faktiska kostnaderna. Ett separat avtal kommer senare att tecknas 
med Västfastigheter om en fördelning av kostnaden för den tid som den bevakande 
projektledaren upparbetat för Västfastigheter. 

Kommunens budget uppgår till 125 mkr för resecentrum och 37 mkr för flytt av 
Göteborgsvägen. Bedömningen är att kostnad för medfinansiering enligt avtal om bevakande 
projektledare och AKJ kommer att rymmas inom budget. 

Kostnaden ses som en investering och har en avskrivningstid på 25 år. Kommunen kan enligt 
SKL själva avgöra om ett bidrag till statlig infrastruktur ska betraktas som en driftskostnad 
eller en investeringskostnad med en avskrivningstid på max 25 år. Enligt Rådet för 
Kommunal redovisning ska man börja skriva av det år avtalet tas och tecknas. Om beloppet är 
indexuppräknat ska en speciell redovisning av detta ske. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-05-02
Medfinansieringsavtal avseende AKJ
Medfinansieringsavtal avseende bevakande projektledare

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef 
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Ärendenummer
Trafikverket TRV 2017/62200

Samverkansavtal – avseende bevakning av planering och projektering 
Stenungsund Resecentrum, Stenungsunds kommun

Detta avtal avser bevakningsuppdrag för åtgärder och innefattar:
☐ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del

☒ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller
- får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan enligt följande: 

§1 Parter

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket

Stenungsunds kommun, 212000-1298, Strandvägen 15, 444 31 Stenungsund, nedan Kommunen

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:
GC – Gång- och cykel
GC-passage – Den passage som förbinder Resecentrum med östra sidan av järnvägen och som avses 
användas för att korsa järnvägen till fots eller med cykel. Passagens utformning är ännu ej fastställd.
Detaljplanen - Detaljplan för Stenungsunds Resecentrum, Stenungsunds kommun. Arbete med att ta 
fram planhandlingar inför samråd pågår. 
FU – Funktionsutredning, syftar till att pröva tänkbara åtgärdsalternativ och rekommendera 
lämpligaste åtgärd för att tillgodose skallkrav och/eller önskat börläge. Funktionsutredningen är ett 
beslutsunderlag.
AKJ - Anläggningsspecifika krav järnväg
Resecentrum – Blivande nytt resecentrum i Stenungsund med ett nytt stationsläge. Resecentrumet 
inkluderar vänthall och bussterminal. I anslutning till resecentrumet byggs stationsanläggning, se 
förklaring nedan. 
Stationsanläggning – Den anläggning som Trafikverket enligt Stationshandboken ska ha ansvar för. 
Inkluderar GC-passage, sidoplattform, signalsystem, informationssystem och spåranläggning i 
anslutning till nytt Resecentrum. I samband med att stationsanläggningen byggs kan justeringar av 
befintligt spår bli nödvändigt.
Grundkonstruktion - är det byggnadsverk som bär upp stationsanläggningen (och därav måste ägas av 
Trafikverket).
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§3 Syfte och bakgrund

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden. 

Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Stenungsunds Resecentrum. 
Detaljplanen innefattar ett nytt resecentrum med tillhörande stationsanläggning i direkt koppling till 
Stenungsunds centrum. Det innebär bland annat ett nytt stationsläge och att dagens av/påstigning 
från tågen flyttas till en ny plattform söder om den nuvarande. Resecentrum kommer att ägas och 
förvaltas av Västfastigheter och Kommunen. Trafikverket kommer att äga och förvalta 
Stationsanläggningen. Kommunen utgör den projektdrivande parten och ansvarar därmed för att leda, 
samordna och styra arbetet framåt.

Detaljplanen föreslår en koppling över/under Bohusbanan i form av en planskild GC-passage i 
anslutning till resecentrumbyggnaden. 

Arbetet med Resecentrum sker i samverkan mellan Kommunen, Västfastigheter, Västra Götalands 
Regionen och Trafikverket.  

I samband med genomförandet av Resecentrum utför Kommunen och Västfastigheter arbete i och i 
närheten av Trafikverkets järnvägsfastighet. Trafikverket ser därför ett behov av att bevaka arbetet 
med planering och projektering av Resecentrum.

Avtalet omfattar ett så kallat bevakningsuppdrag avseende Kommunens och Västfastigheters arbete 
med genomförande av nytt Resecentrum. Syftet med avtalet är att bevaka hur statlig anläggning 
påverkas av genomförandet av Resecentrum samt identifiera de åtgärder som krävs för att möjliggöra 
en fungerande helhetsanläggning. Vidare ska bevakningsuppdraget säkerställa att Kommunens och 
Västfastigheters arbete med genomförande av Resecentrum samspelar med Trafikverkets arbete med 
Stationsanläggning. Genom samverkan kan parterna tillsammans optimera kostnaden för den totala 
utbyggnaden.

Avtalet tecknas mellan Kommunen och Trafikverket. Kommunen upprättar i sin tur avtal med 
Västfastigheter vilket reglerar respektive parts åtagande och finansiella ansvar för Resecentrum samt 
tillhörande trafikytor.

Genomförandet av Resecentrum medför att åtgärder krävs på Trafikverkets järnvägsanläggning, ovan 
kallad Stationsanläggning, vilket inkluderar GC-passage, sidoplattformar, signalsystem, 
informationssystem och ändringar i spåranläggning. Åtgärder i järnvägsanläggning utförs av 
Trafikverket och regleras inte i detta avtal. Medfinansierings- och samverkansavtal vilket reglerar 
respektive parts åtagande och finansiella ansvar vad gäller åtgärder i statlig anläggning tecknas i ett 
senare skede.
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Figur 1. Översiktlig bild, visar befintligt samt tänkt nytt stationsläge. Bild tagen från FU.

Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering
Följande nyttor bedöms gälla för genomförande av åtgärden:
Regional och lokal nytta: Ökad tillgänglighet och bättre bytesmöjligheter mellan olika trafikslag för 
närområdet samt möjliggör tillväxt för regionen (Stenungsund, Tjörn, Orust)

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är 
Lokaliseringsutredning Stenungsund resecentrum, Västtrafik, Trafikverket och Stenungsunds 
kommun, 2012
Kartering över översvämningszoner, 2013-11-04, Stenungsunds kommun 
PM Trafikering Stenungsund station, Västtrafik, 2016
PM Flytt av plattformar i Stenungsund, Trafikverket, 2017
Förstudie Stenungsund resecentrum, ABAKO Arkitektkontor AB på uppdrag av Västtrafik (2017-05-
31),
Översvämningskartering för Stenungsunds centrum, Skyfall, Stenungsunds kommun, (2017-09-05)
Trafikutredning Stenungsunds centrum, Stenungsunds kommun (2017-10-02)
Funktionsutredning – Stenungsund, nytt stationsläge, TRV 2018/11103, Trafikverket (2018-03-23)
Trafiksimulering Stenungsund, Stenungsunds kommun (2018-04-16)
Planprogram Stenungsunds centrum, Stenungsunds kommun  (2018-05-03)
Riskutredning Stenungsunds resecentrum, Stenungsunds kommun (2018-12-14)
Bomfällningsutredning, Stenungsunds kommun (2019-02-12)
Geoteknikutredningar, Stenungsunds kommun (17 stycken)

Pågående studier och utredningar avseende detta objekt är
Trafikutredning Stenungsunds centralort, Stenungsunds kommun (2019)
Stigande vatten och skyfall, Stenungsunds kommun, (2019)
Bullerutredning, Stenungsunds kommun, (2019)
Trafikutbredning Resecentrum, Stenungsunds kommun, (2019)
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§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan 
för åtgärden

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden
Medfinansieringsavtal – Funktionsutredning nytt Resecentrum Stenungsund. TRV 2017/62200, 
tecknat 2017-06-21

§5 Beskrivning av åtgärder 

I samband med genomförandet av Resecentrum och intilliggande områden utför Kommunen och 
Västfastigheter arbeten i och i närheten av Trafikverkets järnvägsfastighet. För att säkerställa att inte 
Södra Bohusbanan påverkas negativt ser Trafikverket ett behov av att bevaka Kommunens och 
Västfastigheters arbete med planering och projektering. Trafikverket behöver också identifiera de 
förändringar som krävs i statlig anläggning för att möjliggöra en fungerande helhetsanläggning.

Detta avtal avser endast bevakande projektledare. Trafikverket tillsätter en bevakande projektledare 
som bevakar Trafikverkets intressen vid planering och projektering av Resecentrum och intilliggande 
områden. Den bevakande projektledaren kommer parallellt att arbeta med Trafikverkets nya 
Stationsanläggning och samordna den med Resecentrum. Kommunen bekostar den bevakande 
projektledaren samt de eventuella specialister och personer från Trafikverkets driftentreprenör som 
kan komma att engageras i genomförandet av åtgärderna. Den bevakande projektledaren fungerar 
även som Kommunens kontaktperson hos Trafikverket under genomförandet av Resecentrum.

Avtalet omfattar följande åtgärder:

Åtgärder i Kommunens och Västfastigheters anläggningar 
Åtgärd 1 Bevakande projektledare 

§6 Finansiering

Den totala kostnaden för bevakningsuppdraget uppskattas preliminärt enligt en mycket grov 
bedömning i januari 2019 till 200 000 kr. Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare 
projekt och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex. 
rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. 

 

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 
(kkr)

Trafikverket Kommunen Summa

1 Bevakande projektledare Trafikverket 200 200 200

200 200 200

Åtgärder i Kommunens och Västfastigheters anläggning

SUMMA

Kommunen ska i och med rekvisition/fakturering betala de faktiska kostnaderna för åtgärd 1, cirka 
200 000 kr, till Trafikverket (se vidare §9). I kostnaden för den bevakande projektledaren ingår även 
tid för eventuella specialister som krävs för att genomföra uppdraget samt administrationstid.

Kommunen ska stå för samtliga kostnader, inklusive de personalkostnader som Trafikverkets 
bevakning medför. 
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Övrigt
Kostnader för genomförandet av Resecentrum inklusive Stationsanläggning som framtagande av AKJ, 
bevakande projektledare, utformning, projektering och byggnation skall finansieras fullt ut av 
Kommunen och dess samarbetspartners.

§7 Ansvarsfördelning

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 5 om det inte 
påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande:

Trafikverkets ansvar
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärden inom det statliga åtagandet som omfattas av 

detta avtal §5
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för.
3. Trafikverket ansvarar för att tillsätta en bevakande projektledare som kommer att fungera som 

kontaktperson. Om projektet kräver delaktighet av specialister eller andra personer från 
Trafikverket och Trafikverkets konsulter/entreprenörer så kommer dessa att engageras i 
genomförandet av åtgärderna.

4. Trafikverket ansvarar för att granska de projekterings- och byggritningar som är av intresse för 
att säkerställa att byggnationen av Resecentrum genomförs på ett säkert sätt gentemot 
järnvägsanläggningen och dess verksamhet.

5. Trafikverket ska tillhandahålla de erforderliga tillgängliga handlingar rörande statens anläggning 
som Kommunen efterfrågar.

6. Trafikverket ska genom den bevakande projektledaren vara Kommunen behjälplig i samband 
med tillstånds- och avtalsfrågor och medverka till att meddela de föreskrifter som gäller för 
åtgärderna.

Kommunens ansvar
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som inte ingår i det statliga åtagandet och som 

omfattas av detta avtal och §6.
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas för åtgärderna som Kommunen ansvarar för.
3. Kommunen ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till erforderliga möten och får 

ta del av det material den bevakande projektledaren efterfrågar. 
4. Kommunen svarar för att dialog förs med trafikutövaren Västtrafik
5. Kommunen ansvarar för att arbetet är rätt planerat och genomförs på ett trafiksäkert sätt intill 

järnvägen. Arbetsmiljöplan ska tas fram av Kommunen och samordnas med Trafikverkets 
bevakande projektledare.

6. Vid upphandling av entreprenör ansvarar Kommunen för att entreprenören uppfyller 
Trafikverkets krav vad gäller Råd- och skyddsanvisningar vid arbete i närheten av järnväg.

7. Kommunen ansvarar för att teckna avtal med Västfastigheter. Avtalet ska bland annat reglera de 
delar som kan påverka Trafikverkets anläggning samt tillse att Västfastigheter utser en 
kontaktperson som följer projektet. Kommunen ska också i avtalet tillse att Västfastigheter 
tillhandahåller de projekterings- och byggritningar som är av intresse för att säkerställa att 
byggnationen av Resecentrum samt tillhörande trafikytor genomförs på ett säkert sätt gentemot 
järnvägsanläggningen och dess verksamhet.
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§8 Hantering av kostnadsförändringar

Kommunen står för alla kostnadsförändringar. Om kostnaden avseende resurser som uppskattats för 
bevakning av annan parts anläggning enligt §6 överstiger 25 % av bedömd totalkostnad ska 
förändringar stämmas av med Kommunen för vidare godkännande och eventuell omförhandling. 

I de fall projektet avbryts står Kommunen för de kostnader som dittills nedlagts.

§9 Betalning

Trafikverket rekvirerar/fakturerar den del av bevakningskostnaden som avser bevakning inom 
Trafikverkets anläggning eller fastighet löpande, dock minst 2 gånger per år. 

Rekvisition/faktura ska sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den 
hamnar rätt i leverantörssystem.

Till rekvisitionen/fakturan skall bifogas ett underlag i form av ett utdrag från Trafikverkets 
ekonomisystem. På rekvisitionen/fakturan ska framgå hur stor del av kostnaden för bevakning som 
avser Kommunen respektive Västfastigheter.

Rekvirering/fakturering adresseras till:
Stenungsunds kommun
c/o Soltak AB
Refnr: SK2441
Box 530
442 15 Kungälv

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider tekniskt och 
tidsmässigt. 

Rapporterings och mötesstruktur bestäms i samråd med bevakande projektledare. Kommunen 
ansvarar för att kalla till ett första planeringsmöte med bevakande projektledare.  

§11 Tidplan 

När detta avtal är undertecknat skickas beställning för en bevakande projektledare.

§12 Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning av:  

1. att båda parter undertecknat avtalet senast 2019-06-30
2. att Kommunens beslutande organ godkänner samverkansavtalet senast 2019-06-30

Detta avtal gäller till dess att medfinansierings- och samverkansavtal avseende projektering av 
Stationsanläggningen tecknats mellan parterna. I medfinansierings- och samverkansavtalet ska 
bevakning av Kommunens och Västfastigheters projektering och produktion fortsatt finnas med som 
åtgärd.
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§13 Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga.

I ett senare skede ska parterna teckna medfinansierings- och samverkansavtal som reglerar respektive 
parts åtagande och finansiella ansvar för projektering och produktion av Resecentrum och 
Stationsanläggning. Innan projektering av Resecentrum färdigställs och produktionen av detta 
påbörjas ska ett medfinansierings- och samverkansavtal avseende projektering av 
Stationsanläggningen tecknas.

§14 Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
lag.

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

________________________ ________________________
Jörgen Einarsson
Regional direktör
Trafikverket Region Väst Stenungsunds kommun
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

§ 104 Dnr: KS 2019/62

Snöröjning enskilda vägar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde 
väghållaren men lämnar ett kommunalt bidrag som den enskilde kan ansöka om. Detta förslag 
kommer att kräva vidare utredning för att fastslå vilken modell som är lämplig att använda 
och vilken nivå av bidrag som ska ges.

Reservation
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M) och Wouter Fortgens (M) reserverar sig till förmån för 
sitt eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Snöröjning och underhåll av enskilda vägar är inte ett kommunalt ansvar utan ligger inom den 
frivilliga verksamheten. Idag har kommunen tagit på sig ansvaret att snöröja från och med 10 
centimeters snötäcke. All halkbekämpning sköts av respektive väghållare.

Inför upphandling av vinterväghållning för 2020/2021 måste ett principbeslut fattas om hur 
snöröjning av kommunens enskilda vägar ska hanteras i framtiden. Förvaltningen föreslår att 
kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde väghållaren. Det förväntas ge en 
besparing på ca 3,4 miljoner kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Melisa Nilsson (S) föreslår att kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde 
väghållaren men lämnar ett kommunalt bidrag som den enskilde kan ansöka om. Detta förslag 
kommer att kräva vidare utredning för att fastslå vilken modell som är lämplig att använda 
och vilken nivå av bidrag som ska ges.

Maria Renfors (M) föreslår att kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde 
väghållaren utan att lämna något bidrag.  
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-29

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Melisa Nilssons (S) förslag. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-03-26

§ 15 Dnr: KS 2019/62

Snöröjning enskilda vägar

Beslut
Allmänna utskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
Inför behandling i kommunstyrelsen ska underlaget kompletteras med kartmaterial som 
illustrerar vilka vägar som är vägföreningar, enskilda vägar respektive vägar med kommunalt 
huvudmannaskap. Dessutom ska underlaget kompletteras med en förteckning över vilka 
föreningar i kommunen som har statligt stöd.

Sammanfattning av ärendet
Snöröjning och underhåll av enskilda vägar är inte ett kommunalt ansvar utan ligger inom den 
frivilliga verksamheten. Idag har kommunen tagit på sig ansvaret att snöröja från och med 10 
centimeters snötäcke. All halkbekämpning sköts av respektive väghållare.

Inför upphandling av vinterväghållning för 2020/2021 måste ett principbeslut fattas om hur 
snöröjning av kommunens enskilda vägar ska hanteras i framtiden. Förvaltningen föreslår att 
kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde väghållaren. Det förväntas ge en 
besparing på ca 3,4 miljoner kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet lämnas över till kommunstyrelsen utan att utskottet tar 
ställning. Inför behandling i kommunstyrelsen ska underlaget kompletteras med kartmaterial 
som illustrerar vilka vägar som är vägföreningar, enskilda vägar respektive vägar med 
kommunalt huvudmannaskap. Dessutom ska underlaget kompletteras med en förteckning 
över vilka föreningar i kommunen som har statligt stöd.

Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt förslaget och konstaterar att så sker.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/62
2019-01-18

Helena Franzén Till kommunfullmäktige

Snöröjning enskilda vägar

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta ansvaret av snöröjning av enskilda vägar till den 
enskilde väghållaren från och med vintersäsongen 2020/21.

Sammanfattning av ärendet
Snöröjning och underhåll av enskilda vägar är inte ett kommunalt ansvar utan ligger inom den 
frivilliga verksamheten. Idag har kommunen tagit på sig ansvaret att snöröja från och med 10 
centimeters snötäcke. All halkbekämpning sköts av respektive väghållare.

Inför upphandling av vinterväghållning för 2020/2021 måste ett principbeslut fattas om hur 
snöröjning av kommunens enskilda vägar ska hanteras i framtiden. Förvaltningen föreslår att 
kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde väghållaren. Det förväntas ge en 
besparing på ca 3,4 miljoner kr.

Beskrivning av ärendet
Snöröjning och underhåll av enskilda vägar är inte ett kommunalt åtagande utan ligger inom 
den frivilliga verksamheten. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en 
organisation som till exempel en samfällighetsförening men i vissa fall är det en enskild 
markägare. 

Enskild väghållare kan på Trafikverkets hemsida ansöka om statligt driftbidrag för att kunna 
ta hand om vinterväghållningen på ett bra sätt.

Statligt driftbidrag från Trafikverket

Årligt driftbidrag är en ersättning man som väghållare kan söka för barmarksunderhåll och 
vinterväghållning av en enskild väg. Vinterväghållningen omfattar kostnader för bland annat 
kantmarkering, plogning och halkbekämpning.

Förutsättningar för årligt driftbidrag:

 För att en väg ska få årligt driftbidrag ska den vara cirka 1 kilometer eller längre och 
tillgodose ett kommunikationsbehov för de fast boende, näringslivet eller det rörliga 
friluftslivet. Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som 
uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag.
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 Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller genom en 
överenskommelse som godkänts av Trafikverket.

 Det är väghållarna som har ansvar för väghållningen, även efter att driftbidrag beviljats.
 Vägar som får driftbidrag ska hållas öppna för allmän trafik och underhållas väl.

Kommunal hantering av enskilda vägar

Riksförbundet för enskilda vägar (REV) genomförde 2016 en enkät till landets kommuner för 
att undersöka vilka som ger kommunalt bidrag till enskild väghållning och hur dessa är 
utformade. Av de 290 tillfrågade kommunerna var det 160 som svarade på enkäten. Av de 
160 som svarat på enkäten lämnar 76 procent bidrag till driften av enskild väg medan 24 
procent inte lämnar något stöd. Det vanliga är att stödet betalas som ett komplement till det 
statliga stödet, det vill säga de vägar som uppfyller villkoren för statligt stöd får också ett 
tillägg med kommunalt stöd. Men 82 procent av kommunerna ger även ett visst driftsstöd till 
vägar som inte uppfyller villkoren för det statliga stödet.

Kommunen ombesörjer skötseln

För de kommuner som valt att ombesörja skötseln av de enskilda vägarna är det oftast ett 
beslut som lever kvar sedan 60- och 70-talets kommunsammanslagningar. Det motiverades då 
med att de olika kommundelarnas olika regler var lättast att ersätta med en bestämmelse att 
kommunen tog över ansvaret. Vid den här tiden täcktes kostnaderna för skötseln av enskilda 
vägar relativt väl av statsbidrag. I dagens läge täcker inte bidraget från Trafikverket de 
faktiska driftskostnaderna för kommunerna.

Det som framhålls som positiva aspekter av att kommunen sköter väghållningen är bland 
annat.; bättre service till de som bor ”på landet”, likvärdig standard på vägarna för alla 
kommuninvånarna, upphandlingar görs i konkurrens vilket pressar priserna.

Negativa aspekter som framkom var; höga kostnader för kommunen, mindre 
självbestämmande för invånarna som inte själva får välja vilken standard vägarna ska hålla, 
mindre engagemang från invånarna som blandar ihop enskilda vägar med allmänna vägar och 
ställer samma krav på dessa.

Kommunen lämnar bidrag till skötseln

Varje kommun beslutar om den ska ge stöd till enskild väghållning och i så fall enligt vilka 
principer. För de kommuner som har ett bidragssystem har rättvisefrågan varit det viktigaste 
motivet. De som bor vid enskilda vägar ska få samma service som de som bor vid allmänna 
vägar. Kriterierna för vem som kan få bidrag skiljer sig mycket åt mellan kommunerna men 
fyra huvudkategorier finns:

 Längre enskilda vägar med permanentboende som får statsbidrag.
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 Vägar med permanentboende som är kortare än 1000 meter (1 000 meter är ett villkor för 
statsbidrag)

 Enskilda vägar inom tätort, som oftast har reglerats av byggnadsplan, med enskilt 
huvudmannaskap.

 Enskilda vägar som huvudsakligen används för timmertransport inom skogsbruk.

Kommuner som inte står för skötsel/bidrag

Några kommuner saknar enskilda vägar, några har aldrig varit involverade i skötsel eller 
lämnat bidrag och några har upphört med skötsel eller bidrag. För de som tillhör den senare 
kategorin har motiven oftast varit ekonomiska. Förvaltningarna i dessa kommuner har fått i 
uppdrag att dra ner på allt som inte ligger inom den kommunala lagstadgade skyldigheten.

Snöröjning i Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommuns snöröjning av enskilda vägar har skötts genom att kommunen tecknat 
kontrakt med flera mindre lokala aktörer som fått ett uppdrag under vintersäsongen. 
Kommunen har tagit på sig ansvaret att snöröja från och med 10 centimeters snötäcke. All 
halkbekämpning sköts av respektive väghållare.

Fördelar med denna hantering:

 kommunen erbjuder medborgarna en service som kan generera ”good-will”
 kommunen behåller kontrollen på vägarna och dess skick 
 många små lokala aktörer gynnas

Nackdelar:

 upplägget strider mot lagen om upphandling (LOU), det vill säga att skattebetalarnas 
pengar används utan konkurrensutsättning och ökar risken för korruption och 
snedvridning av marknaden

 tidskrävande administration kring alla separata avtal 
 risk för missnöje i och med att snöröjning startar först när snödjupet är 10 cm samt att 

kommunen inte sköter halkbekämpningen
 när den enskilde väghållaren tvingas att göra en separat upphandling, med en egen 

framkörning, finns risk att snöröjningen fördyras betydligt
 svårt att avgöra ansvarsfördelning om olycka sker på enskild väg på grund av dåligt 

underhåll.

Inför upphandling av vinterväghållning för 2020/2021 måste ett principbeslut fattas om hur 
snöröjning av enskilda vägar ska hanteras i framtiden. De tre alternativ som finns är:

1. Förvaltningens huvudförslag; att överlåta ansvaret för skötseln på den enskilde 
väghållaren utan att lämna något bidrag. (Den enskilde väghållaren kan söka statligt 
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driftbidrag). Detta föreslås genomföras först vintern 2020/21 för att ge berörda väghållare 
tillräckligt med planeringsförutsättningar för att kunna anpassa sig till förändringen.

2. Kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde väghållaren men lämnar ett 
kommunalt bidrag som den enskilde kan ansöka om. Detta förslag kommer att kräva 
vidare utredning för att fastslå vilken modell som är lämplig att använda och vilken nivå 
av bidrag som ska ges.

3. Kommunen ombesörjer skötseln och den ingår som en del i den ordinarie upphandling 
som genomförs för vinterväghållning där kommunen är väghållare. Kommunen kommer 
då att ansvara för både snöröjning och halkbekämpning (jämfört med nuvarande situation 
med enbart snöröjning). Att genomföra en regelrätt upphandling enligt LOU samt ta över 
ansvaret för halkbekämpning kommer att innebära ökade kostnader jämfört med 
nuvarande situation. Bedömningen är att kostnaden kommer att ligga på ca 3,4 miljoner 
kronor. 

Ekonomiska konsekvenser
De olika alternativen får olika ekonomiska konsekvenser. 
1. Kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde väghållaren – en uppskattad 

besparing på 3,4 mkr. 
2. Kommunen överlåter ansvaret för skötseln på den enskilde väghållaren men lämnar ett 

kommunalt bidrag – kommer att innebära ökade kostnader för administration av 
bidragsansökningar. Kostnaden för bidragen går inte att förutsäga i nuläget eftersom den 
beror på hur många som kommer att ansöka och vilken bidragsmodell kommunen väljer.

3. Kommunen ombesörjer skötseln som en del av ordinarie upphandling – en uppskattad 
kostnad på 3,4 mkr.

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

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Ett eventuellt införande av kommunalt bidrag för vinterväghållning (enligt alternativ 2 ovan) 
kommer att innebära ett behov av administrativa resurser för handläggning av 
bidragsansökningar. En hantering enligt alternativ 3 innebär ett behov av administrativa 
resurser för upphandling och uppföljning.

Juridiska bedömningar

Om kommunen ska ansvara för vinterväghållning måste upphandling av tjänsten i 
fortsättningen genomföras i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). 
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Osäkerheten kring ansvarsfördelningen vid olyckor gör det olämpligt att som i dagsläget 
fortsätta med enbart snöröjning. Ska kommunen ansvara för vinterväghållningen bör ansvaret 
även omfatta halkbekämpning. I rättsfall NJA 1971 blev en kommun ansvarig för en 
halkolycka efter att kommunen utfört snöröjning av gångbana men därefter inte omedelbart 
sandat. Det var enligt domstolen uppenbart att det blir avsevärt halt efter plogning och att det 
framstår ”i hög grad angeläget att sandning äger rum i nära anslutning till plogningen”.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-18

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef
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Snöröjning kommunala vägar centralorten 
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Snöröjning kommunala vägar Stora Höga 
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Snöröjning kommunala vägar Jörlanda 
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Snöröjning kommunala vägar Ödsmål 
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Väghållare VägNummer Vägdelsnummer Längd KostnadBarmark KostnadVinter KostnadBroBrygga Bidragsprocent Bidrag

JÄRNKLÄTTS SAMFÄLLIGHETSFÖREN 24134 1 1530 12707 7319 0 60 15020

RARÖD‐RÄMNA‐INLAG VÄGSAMF 23474 1 1210 14200 6591 657 60 16086

RARÖD‐RÄMNA‐INLAG VÄGSAMF 23474 2 520 4319 2488 0 60 5105

STORA ASKERÖNS SAMFÄLLIGHETSF. 24143 1 1580 8338 10177 0 60 13886

STORA ASKERÖNS SAMFÄLLIGHETSF. 24143 2 1570 8285 10113 0 60 13798

NÄS‐GALTERÖN VÄGSAMF 23477 2 520 6102 2832 0 30 3351

NÄS‐GALTERÖN VÄGSAMF 23477 1 2080 10976 13398 0 30 9140

TORP‐BERG‐ASPERUNDEN VÄGSAMF  23400 2 980 8139 4688 0 60 9621

TORP‐BERG‐ASPERUNDEN VÄGSAMF  23400 1 5860 68770 31919 3442 60 78097

TORP‐BERG‐ASPERUNDEN VÄGSAMF  23400 3 550 4568 2631 0 60 5399

UCKLUM‐DALS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 23399 1 4270 65671 27504 0 60 69881

UCKLUM‐DALS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 23399 2 2540 29808 13835 0 60 32732

UCKLUM‐DALS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 23399 3 450 5281 2451 0 60 5799

GILLTORP‐DAMSTÖ SMF 24149 1 1260 14787 6863 0 60 16237

BJURHÅLT VÄGSAMF 23774 1 3350 39314 18247 0 60 43171

KÄNNESTORP  23655 1 1250 14669 6809 0 60 16108

LUNNA‐BERG 24169 2 1180 9800 5645 0 60 11584

LUNNA‐BERG 24169 1 1280 15021 6972 0 60 16495

ESKILSKÄRRETS VÄGSAMF 24040 1 1080 8970 5167 0 60 10602

BUA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  23505 3 850 7060 4066 0 60 8345

BUA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  23505 1 2410 28282 13127 1508 60 32188

BUA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  23505 2 820 6811 3923 0 60 8050

BERG‐CEDERSLUND SAMFÄLLIGHETS 24168 1 1900 22297 10349 0 60 24485

HÅLTSJÖNS VÄGSAMFÄLLIGHET 23775 2 3540 41543 19282 0 60 45619

HÅLTSJÖNS VÄGSAMFÄLLIGHET 23775 3 550 4568 2631 0 60 5399

HÅLTSJÖNS VÄGSAMFÄLLIGHET 23775 1 4920 75668 31691 0 80 107359

STARRKÄRR VÄGSAMF  23478 1 1250 19225 8052 0 30 10229

SÄVELYCKE VÄGSAMFÄLLIGHET 23445 1 2140 25114 11656 0 60 27578

VALEBERGSVÄGENS SAMFÄLLIGH.  24157 1 1200 6333 7729 0 30 5273

SAXERÖD‐TORÖD VÄGSAMF 23535 2 1350 20763 8696 0 80 29458

SAXERÖD‐TORÖD VÄGSAMF 23535 1 810 4274 5217 0 80 9492

JÄRNBLÄSTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 24164 1 650 7628 3540 0 60 8376

KÄLLSBY ÖVRA VÄGSAMFÄLLIGHET  24133 1 1170 13730 6373 0 60 15077

JORDAL‐TROLLERÖD VÄGSAMF 23408 1 2080 24410 11329 889 60 27471

NYA TORP‐ANRÅS SMF 23503 1 1300 15256 7081 0 60 16753

DANESTADENS VÄGSAMF 23563 1 1020 11970 5556 0 60 13144

KÄLLSBY VÄGSAMF  23629 2 1450 7652 9340 0 60 12744

KÄLLSBY VÄGSAMF  23629 1 780 4116 5024 0 60 6855

GROLAND‐HAGENS SAMFÄLLIGHETSF 23853 1 1920 22532 10458 0 60 24742

HAMMAR‐FURUFJÄLL VÄGSAMF  23447 1 1010 11853 5501 0 60 13016

BRUNÅS VÄGSAMF 23835 3 860 7143 4114 0 60 8443

BRUNÅS VÄGSAMF 23835 1 1300 15256 7081 851 60 17391

BRUNÅS VÄGSAMF 23835 2 460 3821 2201 0 60 4516

ÅKETORP  VÄGSAMF 23409 2 1960 16279 9377 0 60 19242

ÅKETORP  VÄGSAMF 23409 1 1280 15021 6972 0 60 16495

GATEGÅRD SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  23564 2 970 11383 5283 0 60 12500

GATEGÅRD SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  23564 3 930 7724 4449 0 60 9130

GATEGÅRD SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  23564 1 3000 35206 16341 0 60 38660

ÖDSMÅL‐RÖD SAMFÄLLIGHETSF. 24182 1 1150 13496 6264 0 30 7410

GÖSSBY‐STÖTTEN VÄGSAMF 23718 1 2470 28986 13454 0 60 31830

BRÅLANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  24099 1 1550 18190 8443 0 60 19974

BRÅLANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  24099 2 490 4070 2344 0 60 4810

TALBO‐BÖRSGÄRDES SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 23719 1 1530 17955 8334 0 60 19717

NORRA HOG VÄGSAMF 23834 1 1580 18542 8606 0 60 20361

TÖNNERÖD VÄGSAMF 23504 1 2160 25349 11765 0 60 27835

TÖNNERÖD VÄGSAMF 23504 2 570 4734 2727 0 60 5596

HÅBY VÄGSAMF  24006 1 1450 17016 7898 0 60 18686

KRONTOFTA SMF 24036 1 1150 13496 6264 0 30 7410

SJÖTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 23480 1 1040 8638 4975 0 60 10210

HALLERNAS SAMFÄLLIGHETSFÖREN. 23420 1 1790 21006 9750 0 60 23067

DÄLENE VÄGSAMF 23536 1 1010 11853 5501 0 60 13016

SKÅR‐AMDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖR  24135 1 1920 22532 10458 0 60 24742

GRÖSSBYN‐TOSTERÖD VÄGSAMF 23479 1 2730 32038 14870 0 60 35181

STÖTTEN‐ÄNGHAGENS SAMFÄLLIGH.F 24056 1 1150 13496 6264 0 60 14820

STRANDNORUM‐ÄGGEST‐INLAG VÄGSF 23446 1 1410 16547 7680 696 60 18692

KYRKEBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  24039 1 1180 13848 6427 0 60 15206

GRINDSTORP VÄGSAMF  23410 1 1180 13848 6427 0 60 15206

S ANRÅS VÄG‐ OCH INTRESSEFÖREN  24119 1 1380 16195 7517 0 60 17784

TORTORP‐SKOTTHEDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 23534 3 670 5565 3205 0 60 6577

TORTORP‐SKOTTHEDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 23534 2 455 5340 2478 0 60 5863

TORTORP‐SKOTTHEDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 23534 1 1525 8048 9823 0 60 13403

HUVERÖD‐SVENSHÖGEN VÄGSAMF 23674 1 3060 35910 16667 0 60 39433

RÖRA ÖVRA‐GÅRVATTENSB. VÄGSAMF  23950 1 1800 21124 9804 0 60 23196
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 144 Dnr: KS 2018/668

Taxa för ägar- och ledningsprövning av fristående verksamhet

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om följande avgiftsnivåer för Stenungsunds kommun:

Ansökan om nyetablering av verksamhet: 15 tkr
Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 7 tkr
Godkännande/tillsyn av ändrade ägarförhållanden: 2 tkr

Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
prissättningen om ett år. 

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om nya regler för att få bedriva enskild verksamhet inom 
välfärdstjänster vilka träder i kraft 1 januari 2019. De nya bestämmelserna innebär för 
kommunen framförallt en ökad administration kring ägar- och ledningsprövning av fristående 
verksamhet. Den utökade administrationen föreslås avgiftsfinansieras där rimliga nivåer 
bedöms vara 24 tkr för ansökan om nyetablering, 12 tkr för ansökan om utökad verksamhet 
och 6 tkr för tillsyn av ändrade ägarförhållanden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-12-07

Beslut skickas till
Huvudmän för de fristående verksamheterna:

- Förskolan Blå Musslan
blamusslan@medborgarskolan.se
- Personalkooperativet förskolan Finger-Borgen
finger_borgen@telia.com
- Föräldrakooperativet förskolan Lustgården
f.lustgarden@telia.com
- Tallbackens förskola AB
jessica@tallbackensforskola.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

- Förskolan Orion AB
forskolanorion2@gmail.com
- Skogsbackens förskola
anette@skogsbacken.net
- Personalkooperativet Vilda Tilda
forskolan.vildatilda@telia.com
- Montessoriförskolan Sjöstjärnan
josephine.berganas@stenungsundsmontessori.se
- Anella pedagogisk omsorg
info@annella.se
- Ek-o-Lek pedagogisk omsorg
Info@ekolekbarnomsorg.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-05-08

§ 25 Dnr: KS 2018/668

Återremiss - Taxa för ägar- och ledningsprövning av fristående 
verksamhet

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om följande avgiftsnivåer för Stenungsunds kommun:

Ansökan om nyetablering av verksamhet: 15 tkr
Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 7 tkr
Godkännande/tillsyn av ändrade ägarförhållanden: 2 tkr

Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
prissättningen om ett år. 

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om nya regler för att få bedriva enskild verksamhet inom 
välfärdstjänster vilka träder i kraft 1 januari 2019. De nya bestämmelserna innebär för 
kommunen framförallt en ökad administration kring ägar- och ledningsprövning av fristående 
verksamhet. Den utökade administrationen föreslås avgiftsfinansieras där rimliga nivåer 
bedöms vara 24 tkr för ansökan om nyetablering, 12 tkr för ansökan om utökad verksamhet 
och 6 tkr för tillsyn av ändrade ägarförhållanden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-12-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L):
Ansökan om nyetablering av verksamhet: 15 tkr
Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 7 tkr
Godkännande/tillsyn av ändrade ägarförhållanden: 2 tkr

En utvärdering av prissättningen ska ske om ett år. 

Beslutsgång
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-05-08

Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Lisbeth Svensson (L) 
förslag till beslut och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Huvudmän för de fristående verksamheterna:

- Förskolan Blå Musslan
blamusslan@medborgarskolan.se
- Personalkooperativet förskolan Finger-Borgen
finger_borgen@telia.com
- Föräldrakooperativet förskolan Lustgården
f.lustgarden@telia.com
- Tallbackens förskola AB
jessica@tallbackensforskola.se
- Förskolan Orion AB
forskolanorion2@gmail.com
- Skogsbackens förskola
anette@skogsbacken.net
- Personalkooperativet Vilda Tilda
forskolan.vildatilda@telia.com
- Montessoriförskolan Sjöstjärnan
josephine.berganas@stenungsundsmontessori.se
- Anella pedagogisk omsorg
info@annella.se
- Ek-o-Lek pedagogisk omsorg
Info@ekolekbarnomsorg.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/668
2018-12-07

Aron Larsson Till kommunfullmäktige

Taxa för ägar- och ledningsprövning av fristående förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem

Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om följande avgiftsnivåer för Stenungsunds kommun:

Ansökan om nyetablering av verksamhet: 24 tkr
Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 12 tkr
Godkännande/tillsyn av ändrade ägarförhållanden: 6 tkr

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om nya regler för att få bedriva enskild verksamhet inom 
välfärdstjänster vilka träder ikraft 1 januari 2019. De nya bestämmelserna innebär för 
kommunen framförallt en ökad administration kring ägar- och ledningsprövning av fristående 
verksamhet. Den utökade administrationen föreslås avgiftsfinansieras där rimliga nivåer 
bedöms vara 24 tkr för ansökan om nyetablering, 12 tkr för ansökan om utökad verksamhet 
och 6 tkr för tillsyn av ändrade ägarförhållanden.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om nya regler för att få bedriva enskild verksamhet inom 
välfärdstjänster vilka träder ikraft 1 januari 2019.1 De nya bestämmelserna innebär 
huvudsakligen två skillnader mot tidigare:

(1) Ekonomiska förutsättningar 
Innebär ett förtydligat krav på att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva 
verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

(2) Ägar- och ledningsprövning
Innebär att krav finns på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som 
gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva den. Kraven omfattar ägare med 
väsentligt inflytande, ledning samt andra som har inflytande över verksamheten såsom VD, 
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmän i kommanditbolag eller handelsbolag, 
och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över 
verksamheten. 

1 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden, 2017/18:FiU43

181



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/668
2018-12-07

Eftersom de nya lagkraven medför ökad administration för tillsynsmyndigheterna ges de 
också en rätt att ta ut en avgift. Syftet med avgifterna är också bland annat att motverka 
förekomst av outnyttjade tillstånd.2 Det fanns innan regleringen en risk i att aktörer skickat in 
ansökningar till en eller flera tillståndsmyndigheter, utan egentlig avsikt att starta upp 
verksamheten, vilket medfört en inte ringa handläggning för myndigheterna 

Skolinspektionen har ansvar för tillsyn och godkännande av fristående grund- och 
gymnasieskolor och har satt avgiften för ansökan om nyetablering till 35 tkr och för ansökan 
om utökning av befintligt godkännande till 25 tkr. Förvaltningen bedömer likhet med 
exempelvis Alingsås3 att kommunens åtaganden är något mindre omfattande än 
Skolinspektionens, varför en något lägre avgift bör sättas. Förvaltningen anser att rimliga 
avgiftsnivåer för Stenungsund vore 24 tkr för ansökan om nyetablering, 12 tkr för ansökan om 
utökat tillstånd och 6 tkr för att handlägga ändrade ägarförhållanden.

Förslaget omfattar redan godkända huvudmän i den mån de ansöker om utökat tillstånd och 
vid förändrade ägarförhållanden. Redan godkända huvudmän behöver därmed inte ansöka på 
nytt till följd av regleringen. 

Ekonomiska konsekvenser
De nya bestämmelserna medför ökad administration vilken finansieras av föreslagna avgifter.

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

Verksamhetsmässiga konsekvenser
De nya bestämmelserna medför ökad administration. 

Juridiska bedömningar
Av 2 kap 5 § skollagen framgår att enskilda efter ansökan får godkännas som huvudmän om 
den enskilde (1) genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som 
gäller för verksamheten, (2) har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för verksamheten, och (3) i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen.

Av 2 kap 5b § skollagen framgår att enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets 
av personer som utövar ett väsentligt inflytande senast en månad efter förändringen.

2 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden, prop. 2017/18:158 s. 54ff
3 Nya regler för ägar- och ledningsprövning av fristående verksamheter 2018.553 BUN
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/668
2018-12-07

Av 26 kap 4 § framgår att en kommun har tillsyn över (1) förskola och fritidshem vars 
huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket, (2) pedagogisk omsorg 
vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §, och (3) att 
enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-12-07

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Pia Alhäll Elisabeth Andreasson
Sektorchef Utbildning Verksamhetschef Förskola

Beslut skickas till
Huvudmän för de fristående verksamheterna:

- Förskolan Blå Musslan
blamusslan@medborgarskolan.se

- Personalkooperativet förskolan Finger-Borgen
finger_borgen@telia.com

- Föräldrakooperativet förskolan Lustgården
f.lustgarden@telia.com

- Tallbackens förskola AB
jessica@tallbackensforskola.se

- Förskolan Orion AB
forskolanorion2@gmail.com

- Skogsbackens förskola
anette@skogsbacken.net

- Personalkooperativet Vilda Tilda
forskolan.vildatilda@telia.com

- Montessoriförskolan Sjöstjärnan
josephine.berganas@stenungsundsmontessori.se

- Anella pedagogisk omsorg
info@annella.se

- Ek-o-Lek pedagogisk omsorg
Info@ekolekbarnomsorg.se

183

mailto:blamusslan@medborgarskolan.se
mailto:finger_borgen@telia.com
mailto:f.lustgarden@telia.com
mailto:jessica@tallbackensforskola.se
mailto:forskolanorion2@gmail.com
mailto:anette@skogsbacken.net
mailto:forskolan.vildatilda@telia.com
mailto:josephine.berganas@stenungsundsmontessori.se
mailto:info@annella.se
mailto:Info@ekolekbarnomsorg.se


Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 66 Dnr: KS 2018/668

Taxa för ägar- och ledningsprövning av fristående verksamhet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till välfärdsutskottet för ett tydliggörande av 
hur mycket tid som läggs på respektive ärende som nu ska omfattas av en taxa.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om nya regler för att få bedriva enskild verksamhet inom 
välfärdstjänster vilka träder ikraft 1 januari 2019. De nya bestämmelserna innebär för 
kommunen framförallt en ökad administration kring ägar- och ledningsprövning av fristående 
verksamhet. Den utökade administrationen föreslås avgiftsfinansieras där rimliga nivåer 
bedöms vara 24 tkr för ansökan om nyetablering, 12 tkr för ansökan om utökad verksamhet 
och 6 tkr för tillsyn av ändrade ägarförhållanden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-12-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S): Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till välfärdsutskottet för ett 
tydliggörande av hur mycket tid som läggs på respektive ärende som nu ska omfattas av en 
taxa.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med eget
förslag och konstaterar att så sker.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-02-20

§ 4 Dnr: KS 2018/668

Taxa för ägar- och ledningsprövning av fristående verksamhet

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om följande avgiftsnivåer för Stenungsunds kommun:

Ansökan om nyetablering av verksamhet: 24 tkr
Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 12 tkr
Godkännande/tillsyn av ändrade ägarförhållanden: 6 tkr

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om nya regler för att få bedriva enskild verksamhet inom 
välfärdstjänster vilka träder ikraft 1 januari 2019. De nya bestämmelserna innebär för 
kommunen framförallt en ökad administration kring ägar- och ledningsprövning av fristående 
verksamhet. Den utökade administrationen föreslås avgiftsfinansieras där rimliga nivåer 
bedöms vara 24 tkr för ansökan om nyetablering, 12 tkr för ansökan om utökad verksamhet 
och 6 tkr för tillsyn av ändrade ägarförhållanden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-12-07
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 139 Dnr: KS 2019/291

Avveckling av Nytorpshöjds och Stora Höga förskola samt 
överlåtelse Ucklums förskola till fristående aktör - omstrukturering 
av mindre enheter inom förskolan

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avveckla Nytorpshöjds förskola.

Reservation 
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M) och Helena Nävergårdh (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Lisbeth Svenssons (L) förslag. 

Sammanfattning av ärendet
I strategisk plan 2019 fastställs att "Förskolan har fått neddragning av ramen med 1 500 tkr. 
Besparingen ska ske genom en omstrukturering av mindre förskolor." Förvaltningens förslag 
till omstrukturering av mindre förskolor är att Ucklums förskola erbjuds en enskild aktör och 
att Stora Höga och Nytorpshöjds förskola avvecklas. Valet av förskolor baseras på att de tre är 
de minsta förskolorna i kommunen och har alla färre än fyra avdelningar, vilket brukar vara 
gränsen för en mindre förskola. Därtill finns det i olika grad ekonomiska stordriftsfördel, 
verksamhetsmässiga utmaningar och kommande investeringsbehov som påverkar att dessa tre 
förskolor föreslås omstruktureras. Förvaltningens bedömning är att kommunen skulle klara av 
att ersätta befintliga förskoleplatser på befintliga förskolor i närområdet efter avveckling av 
Stora Höga och Nytorpshöjds förskola. En förändring av driftsform från kommunal till en 
fristående aktör påverkar inte antal förskoleplatser i Ucklums förskola. Förslag om avveckling 
av Nytorpshöjds förskola följer beslut om nybyggnation av Brudhammars nya förskola (Dnr. 
0377/17)

Förskola Ekonomi, årlig 
besparing 

Verksamhetsmässiga 
utmaningar

Kommande 
investeringsbehov Föreslagen 

åtgärd

Ucklum (2020) 67 000 kr

Stor organisatorisk 
sårbarhet. 

Svårigheter att tillse 

Förskolans gård behöver 
rustas upp och en översyn 
sker över den inre miljön på 
förskolan i form av entré, 
arbetsrum och personalrum.

Erbjuda en 
enskild aktör att 
ta över 
förskolans 
verksamhet
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

kompetens-
försörjningen pga. 
geografisk placering

Stora Höga (2020) 778 000 kr

Organisatorisk 
sårbarhet.

Behov finns av 
ombyggnation av kök, 
tillbyggnad för personalrum 
och arbetsrum för 
personalen. Gården behöver 
upprustas om verksamheten 
skall bedrivas i framtiden.

Avveckla 
verksamheten

2020 169 000 kr
Nytorpshöjd

2021- 851 000 kr

Organisatorisk 
sårbarhet.

Inga behov. Lokalen hyrs in 
från Stenungsundshem AB. 

Avveckla 
verksamheten

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
omstrukturering av mindre förskolor, enligt strategisk plan 2019, ska ske genom att Ucklums 
förskola erbjuds övertas av en enskild aktör och att Stora Höga förskola och Nytorpshöjds 
förskola avvecklas och barnen flyttar in i befintliga förskolor.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag till beslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-05-08

§ 22 Dnr: KS 2019/291

Avveckling av Nytorpshöjds och Stora Höga förskola samt 
överlåtelse Ucklums förskola till fristående aktör - omstrukturering 
av mindre enheter inom förskolan

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avveckla Nytorpshöjds förskola.

Sammanfattning av ärendet
I strategisk plan 2019 fastställs att "Förskolan har fått neddragning av ramen med 1 500 tkr. 
Besparingen ska ske genom en omstrukturering av mindre förskolor." Förvaltningens förslag 
till omstrukturering av mindre förskolor är att Ucklums förskola erbjuds en enskild aktör och 
att Stora Höga och Nytorpshöjds förskola avvecklas. Valet av förskolor baseras på att de tre är 
de minsta förskolorna i kommunen och har alla färre än fyra avdelningar, vilket brukar vara 
gränsen för en mindre förskola. Därtill finns det i olika grad ekonomiska stordriftsfördel, 
verksamhetsmässiga utmaningar och kommande investeringsbehov som påverkar att dessa tre 
förskolor föreslås omstruktureras. Förvaltningens bedömning är att kommunen skulle klara av 
att ersätta befintliga förskoleplatser på befintliga förskolor i närområdet efter avveckling av 
Stora Höga och Nytorpshöjds förskola. En förändring av driftsform från kommunal till en 
fristående aktör påverkar inte antal förskoleplatser i Ucklums förskola. Förslag om avveckling 
av Nytorpshöjds förskola följer beslut om nybyggnation av Brudhammars nya förskola (Dnr. 
0377/17)

Förskola Ekonomi, årlig 
besparing 

Verksamhetsmässiga 
utmaningar

Kommande 
investeringsbehov Föreslagen 

åtgärd

Ucklum (2020) 67 000 kr

Stor organisatorisk 
sårbarhet. 

Svårigheter att tillse 
kompetens-
försörjningen pga. 
geografisk placering

Förskolans gård behöver 
rustas upp och en översyn 
sker över den inre miljön på 
förskolan i form av entré, 
arbetsrum och personalrum.

Erbjuda en 
enskild aktör att 
ta över 
förskolans 
verksamhet
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-05-08

Stora Höga (2020) 778 000 kr

Organisatorisk 
sårbarhet.

Behov finns av 
ombyggnation av kök, 
tillbyggnad för personalrum 
och arbetsrum för 
personalen. Gården behöver 
upprustas om verksamheten 
skall bedrivas i framtiden.

Avveckla 
verksamheten

2020 169 000 kr
Nytorpshöjd

2021- 851 000 kr

Organisatorisk 
sårbarhet.

Inga behov. Lokalen hyrs in 
från Stenungsundshem AB. 

Avveckla 
verksamheten

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST): Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avveckla 
Nytorpshöjds förskola.

Lisbeth Svensson (L): Bifall till förvaltningens förslag till beslut som innebär att: 
Kommunfullmäktige beslutar att omstrukturering av mindre förskolor, enligt strategisk plan 
2019, ska ske genom att Ucklums förskola erbjuds övertas av en enskild aktör och att Stora 
Höga förskola och Nytorpshöjds förskola avvecklas och barnen flyttar in i befintliga 
förskolor.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra. Ordföranden
finner att välfärdsutskottet beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells (ST) förslag.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/291
2019-04-09

Björn Wikman Till kommunfullmäktige

Avveckling av Nytorpshöjds och Stora Höga förskola samt 
överlåtelse Ucklums förskola till fristående aktör - omstrukturering 
av mindre enheter inom förskolan 

Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att omstrukturering av mindre förskolor, enligt strategisk plan 
2019, ska ske genom att Ucklums förskola erbjuds övertas av en enskild aktör och att Stora 
Höga förskola och Nytorpshöjds förskola avvecklas och flyttar in i befintliga förskolor.

Sammanfattning
I strategisk plan 2019 fastställs att "Förskolan har fått neddragning av ramen med 1 500 tkr. 
Besparingen ska ske genom en omstrukturering av mindre förskolor." Förvaltningens förslag 
till omstrukturering av mindre förskolor är att Ucklums förskola erbjuds en enskild aktör och 
att Stora Höga och Nytorpshöjs förskola avvecklas. Valet av förskolor baseras på att de tre är 
de minsta förskolorna i kommunen och har alla färre än fyra avdelningar, vilket brukar vara 
gränsen för en mindre förskola. Därtill finns det i olika grad ekonomiska stordriftsfördel, 
verksamhetsmässiga utmaningar och kommande investeringsbehov som påverkar att dessa tre 
förskolor föreslås omstruktureras. Förvaltningens bedömning är att kommunen skulle klara av 
att ersätta befintliga förskoleplatser på befintliga förskolor i närområdet efter avveckling av 
Stora Höga och Nytorpshöjds förskola. En förändring av driftsform från kommunal till en 
fristående aktör påverkar inte antal förskoleplatser i Ucklums förskola. Förslag om avveckling 
av Nytorpshöjds förskola följer beslut om nybyggnation av Brudhammars nya förskola (Dnr. 
0377/17)

Förskola Ekonomi, årlig 
besparing 

Verksamhetsmässiga 
utmaningar

Kommande 
investeringsbehov

Föreslagen 
åtgärd

Ucklum (2020) 67 000 kr

Stor organisatorisk 
sårbarhet. 

Svårigheter att tillse 
kompetens-
försörjningen pga. 
geografisk placering

Förskolans gård behöver 
rustas upp och en översyn 
sker över den inre miljön på 
förskolan i form av entré, 
arbetsrum och personalrum.

Erbjuda en 
enskild aktör att 
ta över 
förskolans 
verksamhet

190



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/291
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Stora Höga (2020) 778 000 kr

Organisatorisk 
sårbarhet.

Behov finns av 
ombyggnation av kök, 
tillbyggnad för personalrum 
och arbetsrum för 
personalen. Gården behöver 
upprustas om verksamheten 
skall bedrivas i framtiden.

Avveckla 
verksamheten

2020 169 000 kr
Nytorpshöjd

2021- 851 000 kr

Organisatorisk 
sårbarhet.

Inga behov. Lokalen hyrs in 
från Stenungsundshem AB. 

Avveckla 
verksamheten

Beskrivning av ärendet
Lokalresursplanering förskolor

Planering av lokalbehov är komplext och svårt att fastställa över en längre period framåt. 
Gällande förskoleplatser är detta extra svårt i jämförelse med exempelvis grundskolan då det 
inte finns någon säkerställd data för en längre tid framåt. Detta beror på naturliga skäl då det 
inte är fastställt hur många som kommer att födas. Därtill är behovet av förskoleplatser 
ökande framförallt under våren till dess att de äldsta förskolebarnen börjar i förskoleklass på 
höstterminen samtidigt som inflödet under året är mer jämt fördelat. Förvaltningens 
lokalresursplanering eftersträvar att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan av 
verksamhetslokaler. Enligt den senaste prognosen följer nybyggnationstakten 
behovsökningen. Utifrån förslagen om omstrukturering skulle idag 85 förskoleplatser 
försvinna och 82 förskolebarn skulle behöva byta förskola (Nytorpshöjd: 46 barn/49 platser, 
Stora Höga: 36 barn/36 platser). Ucklums förskola skulle inte påverkas enligt förslaget då en 
fristående aktör skulle ta över existerande verksamhet. 2020 skulle en avveckling av 
Nytorpshöjds förskola och Stora Höga förskola innebära att fem procent av förskoleplatserna 
skulle försvinna, vilket är beräknat i diagrammet nedan. 

Noterbart är att prognostiserad efterfrågan och verklig efterfrågan idag skiljer med cirka 100 
platser. Detta innebär att det är cirka 100 platser fler i prognosen än den aktuella efterfrågan.  
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Utfall 
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Kapacitet efter byggnation

Total behov

Prognos: behov - tillgång till förskoleplatser 

Följdeffekter av att avveckla Stora Höga förskola

Lokalbehov
2020 planeras en utökning av Spekeröds förskola med tre avdelningar vilket utökar förskolans 
kapacitet med cirka 54 platser.  Kvarnhöjdens förskola planeras stå klar 2023 med åtta 
avdelningar vilket skulle ytterligare öka kapaciteten med 144 platser. Förvaltningens 
bedömning är sammantaget att en stängning av Stora Höga förskola ska vara möjlig utifrån 
lokalbehovet då även andra kommundelar ökar sin kapacitet vilket sammantaget skapar en 
balans med efterfrågan och tillgång på förskoleplatser. 
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Kapacitet kommunala förskolor Söder

Summa behov SÖDER
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Ekonomi
Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle en avveckling av Stora Höga förskola generera 
besparingar inom förskoleverksamheten, framförallt genom sänkta kostnader kopplade till 
lokalhyra, vaktmästeri, städ och måltid. Den totala besparingen skulle vara 778 tkr. 

Stora höga förskola
Kvarstår som idag Stänger ned förskolan - barn bereds plats på 

annan förskola

Antal barn 36 Antal barn 36
Barnpeng 3 183 Barnpeng 3 183
Lokalhyra 252 Lokalhyra 0
Vakt + ev. effektivisering 50 Vakt + ev. effektivisering 0
Städ + ev. effektivisering 94 Städ + ev. effektivisering 0
Ev. effektivisering måltid 364 Ev. effektivisering måltid 175
Kapitalkostnader 11 Kapitalkostnader 11
Ev. underskott 193 Ev. över-/underskott 0
Summa 4 438 Summa 3 660
Besparing 778

Följdeffekter av att avveckla Nytorpshöjds förskola

Lokalbehov
Flertalet nya förskolor planeras i området centrum, bland annat Brudhammars förskola med 
tio avdelningar (180 platser), Hallerna nya förskola med åtta avdelningar (144 platser) och en 
ej fastställd placering av en förskola i centrum med åtta avdelningar (144 platser). Därtill 
planeras utbyggnationer av befintlig, ej fastställd, skola med tre (54 platser) avdelningar 2026. 
Samtidigt har precis 108 platser från Brudhammars gamla förskola försvunnit och 80 platser 
från Hallerna förskola kommer att försvinna (se minskning av blå stapel). 

Förvaltningens bedömning är att en stängning av Nytorpshöjds förskola är möjlig att göra 
under 2020. Detta under förutsättning av kommunen kan gå ur hyresavtalet med 
Stenungsundshem i förtid som går ut 2020-12-31. Planerad inflyttning augusti 2020. Fördelen 
med att flytta in verksamheten i den nya förskolan är de stordriftsfördelar som detta skapar då 
två enheter blir en. 

193



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/291
2019-04-09

U
tf

al
l 2

01
8

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Bygg ut befintlig förskola centrum (3)

Ny förskola Centrum (8)

Hallerna förskola 2 (8)

Hallerna nya fsk (8)

Option Brudhammar tillfällig fsk (1)

Brudhammar nya förskola (10)

Brudhammar tillfälliga förskola (7)
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Centrum

Summa behov Centrum

Ekonomi

Enligt prognos skulle besparingen under 2020 vara 169 tkr och 2021 skulle besparingen i 
jämförelse med idag vara 851 tkr. Detta baseras på att verksamheten flyttar in i den nya 
Brudhammars förskola i augusti 2020. Besparingarna sker genom en sänkning av hög 
lokalhyra samt vaktmästeri-, städ- och måltidskostnader. 

Nytorpshöjds förskola

Kvarstår som idag 2020 2021
Flytt till Brudhammars nya 
förskola 2020 2021

Antal barn 46 46 Antal barn 46 46
Barnpeng 4 067 4 067 Barnpeng 4 067 4 067
Lokalhyra 754 754 Lokalhyra 504 0
Ev. effektivisering vakt 50 50 Ev. effektivisering vakt 33 0
Ev. effektivisering städ 217 217 Ev. effektivisering städ 145 0
Måltid 574 574 Måltid 514 514
Kapitalkostnader 6 6 Kapitalkostnader 6 6
Ev. överskott -230 -230 Ev. över-/underskott   
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Summa 5 438 5 438 Summa 5 269 4 587
Besparing 169 851
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Följdeffekter av att överlämna verksamheten i Ucklums förskola till en fristående aktör 

Lokalbehov
Vid en överlåtelse av befintlig förskoleavdelning sker ingen ökning av det totala antalet 
förskoleplatser i Ucklum. Förskoleplatserna överförs enbart från kommunal till fristående 
regi. I ett sådant scenario skulle det finnas två förskoleavdelningar hos fristående verksamhet i 
Ucklum och ingen i kommunal verksamhet. Den fristående aktörens förutsättningar och 
intresse av att överta kommunala förskolan behöver utredas vidare i det fall detta alternativ är 
aktuellt. Vid en överlåtelse till fristående verksamhet är kommunen fortsatt skyldig att betala 
ersättning i form av barnpeng till den fristående aktören. Enligt förvaltningens uppfattning 
finns idag i alla fall en fristående verksamhet som eventuellt är intresserad av att överta den 
kommunala verksamheten.

Det är en snedfördelning mellan tillgång och efterfrågan på gällande förskolelokaler i Öster 
vilket dock inte följer det sökmönster som finns idag. Idag söker många vårdnadshavare plats 
på framförallt Spekeröds förskola vilket minskar behovet med cirka 50 procent i Öster. 
Därmed finns det en relativt god balans mellan tillgång och efterfrågan på förskolelokaler i 
området Öster.   

Vad som särskiljer Ucklums förskola med övriga enheter är förskolans geografiska placering. 
På grund av bristande kollektivtrafik påverkas exempelvis rekryteringsbasen då det är svårt att 
ta sig till och från förskolan. Hur detta skulle påverkas vid en överlåtelse kan förvaltningen 
inte bedöma, men det är ett existerande problem för verksamheten där idag. 
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En överlåtelse av befintlig förskoleavdelning i Ucklum skulle leda till små ekonomiska 
konsekvenser. Förvaltningens bedömning är att en besparing på cirka 67 000 kronor skulle 
vara ett troligt utfall. Fristående aktörer kan ofta skapa mer ekonomiskt utrymme genom 
alternativa lösningar av exempelvis lokalvård och vaktmästeri. I fallet Ucklums förskola är 
dock en redan låg hyra idag bidragande till en liten förändring av den totala kostnaden vid en 
överlåtelse. 

Ucklums förskola
Förskolan kvarstår som idag Fristående aktör driver förskolan

Antal barn 21 Antal barn 21
Barnpeng 1 857 varav 3-5 åringar 12
Lokalhyra 157 varav 1-2 åringar 9
Vakt + ev. effektivisering 40   
Städ + ev. effektivisering 54 Barnpeng per barn/år 3-5 åringar 117 649
Ev. effektivisering måltid 217 Barnpeng/ år 1-2 åringar 133 337
Kapitalkostnader 13 Barnpeng 2 618 881
Lön enhetschef (15%) 115   
Ev. över-/underskott 76 Avdrag moms 6% -157 133
Summa 2 529 Summa 2 462
Besparing  67

Ekonomiska konsekvenser
Sammantaget skulle en avveckling av Stora Höga och Nytorpshöjds förskola samt en 
överlåtelse av Ucklums förskola generera en besparing på 1014 tkr 2020 och för 2021, 1696 
tkr. Besparingarna är beräknade på helår. 

Ucklums förskola och Nytorpshöjds förskola har bidrag från skolverket för mindre enheter 
(1 872 tkr) som möjliggör att stabilisera verksamheterna ur ett personalperspektiv. Hur detta 
påverkas beror på hur verksamheten organiseras och när en överflyttning blir aktuell gällande 
Nytorpshöjds förskola. Vid ett övertagande av en fristående aktör skulle Ucklums förskola 
inte kunna ta del av framtida medel från Skolverket. Att notera är att framtida bidrag för 
mindre enheter beror på riksdagens budget vilket är en osäkerhetsfaktor på längre sikt 
gällande finansiering av berörda förskolor. 

Barnkonsekvensanalys
De två berörda enheterna som föreslås avvecklas är mindre enheter vilket bidrar till stor 
sårbarhet. Förvaltningen bedömer att en förskola med flera avdelningar har större möjlighet 
att säkerställa och utveckla pedagogisk kvalitet vilket gynnar förskolebarnen. Gällande 
Ucklums förskola anser inte förvaltningen att en överlåtelse till en fristående aktör påverkar 
förskolebarnen. Den organisatoriska sårbarheten kvarstår dock. 
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Verksamhetsmässiga konsekvenser
Organisatoriskt är det svårare att säkerställa en stabil daglig bemanning på mindre enheter på 
grund av det låga barnantalet och därmed en mindre personalgrupp. Personalfrånvaro kan 
exempelvis lättare täckas upp av kollegor från andra avdelningar på större enheter och 
organisationen blir generellt mer flexibel. Ett sätt att hantera detta är överbemanning för att 
säkerställa att verksamheten kan bedrivas som vanligt, vid exempelvis personalfrånvaro, 
vilket emellertid är kostnadsdrivande.  En mindre personalgrupp leder också till att 
huvudmannen har svårt att säkerställa en utveckling av undervisning genom det kollegiala 
lärandet på det sätt som lagstiftaren avsett. Det kan i sig vara ett incitament för pedagoger att 
byta arbetsplats eller arbetsgivare.  Utbildningskvaliteten är beroende av bland annat 
personalens kompetens, närvaro och yrkesskicklighet i kombination med ledning och styrning 
av förskolan. Utbildningskvalitet måste dock betraktas som något som kan vara föränderligt 
över tid. Förvaltningen bedömer att en förskola med flera avdelningar medför bättre 
förutsättningar ur såväl personal- som kvalitetssynpunkt jämfört med en förskola med färre 
avdelningar. En ytterligare aspekt är att större enheter möjliggör en bredare mångfald av 
kompetens vilket kan stärka kvalitén liksom intresset för arbetsplatsen.

En direkt påverkan på Ucklums förskolas verksamhet är driftsformen. Konsekvenserna av 
förändrad driftsform är dock inte möjlig att prognostisera då detta kan bero på exempelvis 
pedagogisk inriktning hos den fristående aktören.  För Nytorpshöjds och Stora Höga förskola 
anser förvaltningen att en stabilare verksamhet kan bildas då enheterna blir större när de båda 
förskolorna går upp i existerande verksamheter.    

Juridiska bedömningar
Utifrån juridiska bedömningar finns inga hinder för att utföra beslut enligt förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-09

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Pia Alhäll Elisabeth Andreasson
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 141 Dnr: KS 2019/294

Avveckling av Ucklumskolans verksamhet - Omstrukturering av 
mindre enheter inom grundskolan

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att Ucklumskolan avvecklas höstterminen 2020 om elevantalet 
understiger 40 elever.

Avstår
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh (M), Lisbeth Svensson (L), 
Göder Bergermo (L) och Lena Hedlund (KD) avstår från ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet
I strategisk plan 2019 fastslås att grundskolans ram minskas med 1 000 tkr vilket ska 
genomföras genom omstrukturering av mindre enheter samt genom förbättrad styrning och 
ledning. Förvaltningen bedömer att utifrån den strategiska planen är en omstrukturering av 
mindre enheter mest lämplig genom att Ucklumskolans verksamhet avvecklas och att eleverna 
omplaceras till andra kommunala skolor. Ucklumskolan bedöms vara den enda mindre 
enheten idag som förvaltningen ser en avveckling som potentiell utifrån möjligheten att flytta 
berörda elever till andra skolor. Därtill bedöms skolan utifrån ett elev-, personal- och 
ekonomiskt perspektiv ha störst utmaningar vilket stärker grunden till att avveckla 
Ucklumskolans nuvarande verksamhet. Ambitionen är att vid en avveckling flytta över 
samtliga elever till Spekerödsskolan. 

En avveckling av Ucklumskolan som det ser ut idag skulle generera en total besparing på 
3 500 tkr per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-01
Bilaga 1 – Berörda skolor
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-05-08

§ 24 Dnr: KS 2019/294

Avveckling av Ucklumskolans verksamhet - Omstrukturering av 
mindre enheter inom grundskolan

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Ucklumskolan avvecklas höstterminen 2020 om 
elevantalet understiger 40 elever.

Sammanfattning av ärendet
I strategisk plan 2019 fastslås att grundskolans ram minskas med 1 000 tkr vilket ska 
genomföras genom omstrukturering av mindre enheter samt genom förbättrad styrning och 
ledning. Förvaltningen bedömer att utifrån den strategiska planen är en omstrukturering av 
mindre enheter mest lämplig genom att Ucklumskolans verksamhet avvecklas och att eleverna 
omplaceras till andra kommunala skolor. Ucklumskolan bedöms vara den enda mindre 
enheten idag som förvaltningen ser en avveckling som potentiell utifrån möjligheten att flytta 
berörda elever till andra skolor. Därtill bedöms skolan utifrån ett elev-, personal- och 
ekonomiskt perspektiv ha störst utmaningar vilket stärker grunden till att avveckla 
Ucklumskolans nuvarande verksamhet. Ambitionen är att vid en avveckling flytta över 
samtliga elever till Spekerödsskolan. 

En avveckling av Ucklumskolan som det ser ut idag skulle generera en total besparing på 
3 500 tkr per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-01
Bilaga 1 – Berörda skolor

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST): Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Ucklumskolan 
avvecklas höstterminen 2020 om elevantalet understiger 40 elever.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-05-08

Lisbeth Svensson (L): Ucklumskolan ska avvecklas till höstterminen för att följa den 
strategiska planeringen. Det ska ske för att säkerställa god kvalitet på undervisning inom 
kommunen, där Ucklumsskolan bedöms ha stora utmaningar ur elev-, personal- och 
ekonomiskt perspektiv. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra. Ordföranden 
finner att välfärdsutskottet beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells (ST) förslag.
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige

Avveckling av Ucklumskolans verksamhet - Omstrukturering av 
mindre enheter inom grundskolan

Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla Ucklumskolans verksamhet utifrån uppdrag i 
strategisk plan 2019 att omstrukturera mindre enheter.

Sammanfattning av ärendet
I strategisk plan 2019 fastslås att grundskolans ram minskas med 1 000 tkr vilket ska 
genomföras genom omstrukturering av mindre enheter samt genom förbättrad styrning och 
ledning. Förvaltningen bedömer att utifrån den strategiska planen är en omstrukturering av 
mindre enheter mest lämplig genom att Ucklumskolans verksamhet avvecklas och att eleverna 
omplaceras till andra kommunala skolor. Ucklumskolan bedöms vara den enda mindre 
enheten idag som förvaltningen ser en avveckling som potentiell utifrån möjligheten att flytta 
berörda elever till andra skolor. Därtill bedöms skolan utifrån ett elev-, personal- och 
ekonomiskt perspektiv ha störst utmaningar vilket stärker grunden till att avveckla 
Ucklumskolans nuvarande verksamhet. Ambitionen är att vid en avveckling flytta över 
samtliga elever till Spekerödsskolan. 

En avveckling av Ucklumskolan som det ser ut idag skulle generera en total besparing på 
3 500 tkr per år.

Beskrivning av ärendet
Trots ökande elevunderlag i upptagningsområdet för Ucklumskolan kan förvaltningen 
konstatera att vårdnadshavare i allt högre utsträckning väljer andra enheter, framförallt 
Spekerödsskolan. Detta leder till att den redan relativt lilla verksamheten som finns på skolan 
sjunker. 
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Antal på Ucklumskolan

Elever Ucklumskolan

Därmed kommer den problematik kvarstå som finns på skolan redan idag på grund av det låga 
elevantalet. Ucklumskolans storlek får en rad konsekvenser för både pedagogisk personal och 
för de elever som befinner sig i verksamheten. Skolans storlek omöjliggör vidare alla former 
av stordriftsfördelar vilket leder till en ekonomisk ineffektivitet. Därtill finns ett behov av 
investeringar i fastigheten som inte nyttjas till den kapacitet den har utifrån ett 
lokalnyttjandeperspektiv. 

Nedan redogörs för de olika perspektiven. 

Elevperspektiv

En skola med få elever ger barnen begränsade möjligheter att finna sin grupptillhörighet eller 
vänner att vara tillsammans med. Den pedagogiska interaktionen och dialogen i klassrummet 
blir mindre i små klassgrupper. Skolverket1 har i utvärderingar konstaterat att 
åldersintregerade grupper är ogynnsamt eftersom förutsättningarna för samarbete i klassen 
blir sämre, varför en sammanslagning av årskurser (exempelvis att förskoleklass och årskurs 1 
läser ihop) inte är att rekommendera. Förvaltningen ser också en större sårbarhet för elever i 
mindre grupper där det finns flertalet specifika behov såsom åtgärdsprogram, då detta får en 
större inverkan på hela klassen relativt en större verksamhet med större flexibilitet. En annan 
faktor med lägre urval av elever är att en skev könsfördelning kan inträffa i högre grad. 
Utifrån dagens elever på Ucklumskolan finns en fördelning på 25 procent flickor och 75 
procent pojkar. Detta kan jämföras kommunövergripande där 47 procent är flickor och 53 
procent är pojkar. 

Personalperspektiv

Ett lågt elevantal leder till en liten personalstyrka vilket i sin tur leder till att huvudmannen 
har svårt att säkerställa en utveckling av undervisningen genom det kollegiala lärandet på det 

1https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/kvalitativt-god-
undervisning-viktigast-for-elevers-larande
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sätt lagstiftaren avsett. Det kan i sig vara ett incitament för pedagoger att byta arbetsplats eller 
arbetsgivare. Rekrytering av personal till en liten skolenhet är dessutom betydligt svårare än 
till en större enhet vilket försvårar en redan ansträngd kompetensförsörjning framåt inom hela 
utbildningssektorn. 

Ekonomiskt perspektiv

Det är inte ekonomisk försvarbart att bedriva undervisning i grundskolan med klasser på 11 
till 16 elever. Kostnaden per elev för pedagogisk personal och för lokalerna blir då hög i 
förhållande till andra skolenheter. Ucklumskolan tilldelas resurser utifrån samma 
förutsättningar som övriga skolor i kommunen och kommer sannolikt inte att klara sig med de 
resurserna under 2019. Vidare innebär en fortsatt drift av Ucklumskolan att omfattande 
investeringar behöver göras för att skapa en bra arbetsmiljö för elever och personal och 
innebär ytterligare ökade kostnader för verksamheten. Liksom den pedagogiska verksamheten 
så blir den verksamhet som bedrivs i form av lokalvård, vaktmästeri och måltid inte lika 
effektiv på små enheter som på stora vilket i sin tur leder till att den genomsnittliga kostnaden 
för all verksamhet ökar.

Fastighetsperspektiv

Byggnadens skick är sådant att investeringar kommer att krävas inom de närmsta åren för att 
möjliggöra en god verksamhet. Underhåll och investeringar behöver göras för cirka 5 200 tkr. 
I detta ingår toaletter, dränering, energiåtgärder, kök samt tillgänglighetsanpassning i form av 
hiss.

Lokalresursperspektiv

Ucklumskolans kapacitet idag är betydligt högre än antalet elever på skolan. Utifrån 
nuvarande prognos kommer fortsatt, likt idag, skolans kapacitet vara fylld till 30 procent 
(grön linje), vilket baseras på tidigare års sökmönster. 
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Omlokalisering – vart kan eleverna 
flytta? 

Ambitionen är att vid en avveckling flytta 
över samtliga elever till Spekerödsskolan 
utifrån nuvarande verksamhet. 

För att möjliggöra en nedläggning av 
verksamheten i Ucklumskolan på sikt 
behöver nuvarande elever i 
upptagningsområdet flytta till andra 
skolor. Förvaltningen ser att det finns 
möjlighet att möjliggöra detta. Då 
elevantalet idag är ganska lågt är en exakt 
fördelning svårt att precisera då detta kan bero på enskildas behov eller efterfrågan. På sikt 
kan förvaltningen fastställa enligt nuvarande prognos att Kyrkenorumskolan och Stora 
Högaskolan har kapacitet att ta emot eleverna från Ucklumskolan. Genom en förändring av 
upptagningsområden kan andra skolor vara aktuella. Bild visar de upptagningsområden som 
finns i närheten av nuvarande upptagningsområde för Ucklumskolan.

Elever på Ucklumskolan kommer att erbjudas plats på andra skolor liksom erbjudas skolskjuts 
utifrån ordinarie hantering av skolskjuts. Utifrån elevantalet idag utgör eleverna på 
Ucklumskolan 2,5 procent av det totala antalet elever i årkurserna f-3. 

För att se den nuvarande elevprognosen på aktuella skolor, se bifogad handling. Notera att 
detta utgår från nuvarande upptagningsområden.  

Ekonomiska konsekvenser
Budgetunderskottet för Ucklumskolan uppgick 2018 till 1 300 tkr och prognosen för 2019, 
med ännu färre elever är ett underskott prognostiserat till cirka 1 500 tkr vilket gör 
Ucklumskolan till den dyraste skolan per elev i Stenungsunds kommun. Personalkostnaden 
per elev är tre gånger så hög som på övriga skolor. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är 
Ucklumskolan en ineffektiv verksamhet som inte kan drivas med en budget i balans på 
samma villkor som andra skolenheter i kommunen. Sett från hela verksamheten grundskola 
innebär det att andra skolenheter måste sänka sina kostnader för att kompensera 
budgetunderskottet på Ucklumskolan. Om verksamheten avvecklas innebär det att andra 
skolenheter får fler elever vilket ger mottagande enheter bättre möjligheter att få sin ekonomi 
i balans.

Alternativkostnader
En avveckling av Ucklumskolan (alt 1 i bild nedan) som det ser ut idag skulle generera en 
total besparing på 3 500 tkr per år. Efter avveckling finns tre alternativ, att riva den, att den 
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går till försäljning alternativt att annan kommunal verksamhet flyttar in. En rivning av skolan 
uppskattas kosta 1000–2000 tkr, beroende på vilka material som byggnaden består av. En 
försäljning av fastigheten är svår att prognostisera. Detta kan också påverkas av förskolans 
framtid liksom flertalet andra faktorer såsom detaljplaner med mera. 

För att fortsätta att bedriva verksamhet på Ucklumskolan på samma sätt som idag krävs 
investeringar som innebär ökade kapitalkostnader motsvarande 270 tkr per år. Vidare krävs ett 
ramtillskott till verksamheten om 1500 tkr kr för att finansiera budgetunderskottet utan att det 
sker på andra skolenheters bekostnad. Slutligen krävs 120 tkr för att kompensera fristående 
skolor då ökade ekonomiska resurser tillförts den kommunala verksamheten. 

Barnkonsekvensanalys
De negativa konsekvenserna av en avveckling av Ucklumskolan skulle innebära längre 
avstånd mellan hemmet och skolan vilket därmed innebär fler bussresor för eleverna. Den 
eventuella tryggheten i det lilla sammanhanget skulle försvinna och nuvarande relationer 
skulle eventuellt brytas. 

De positiva konsekvenserna skulle vara att de begränsande möjligheter som finns idag i en 
mindre enhet skulle minska. Exempelvis den påtalade risken att inte finna sin 
grupptillhörighet eller vänner skulle motverkas genom ett större sammanhang. Dessutom 
skulle den pedagogiska interaktionen och dialogen i klassrummet bli bättre i större klasser 
liksom att behovet av åldersintegrerade grupper skulle minska. Därtill skulle flexibiliteten vid 
specifika behov såsom åtgärdsprogram kunna vara mer flexibel. Detta kan förbättra 
skolmiljön för såväl de eleverna med behov av insatser liksom för övriga elever. 

Nuläge

Alternativ 1 
Avveckla skolan

- 3 500 tkr

Försäljng
- ?

Rivning
+ 1 000 - 2 000 tkr

Annan verksamhet flyttar 
in i lokalerna

Alternativ 2 
Kvarstå som idag

+ 1 500 tkr

Investeringsbehov
+270 tkr 

Kompensation  fristående
+ 120 tkr
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Verksamhetsmässiga konsekvenser
En avveckling av Ucklumskolan skulle kunna leda till en mer stimulerande arbetsmiljö för 
lärarna i deras nya skolor liksom en mindre sårbarhet sett till dagens verksamhet då 
verksamheten bygger på ett litet antal anställda. En flytt av verksamheten skulle leda till större 
personalgrupper för nuvarande anställda vid Ucklumskolan vilket kan säkerställa och 
förbättra det kollegiala lärandet, på det sätt lagstiftaren avsett. Utifrån kompetensförsörjning 
är förvaltningens bedömning att denna stärks då rekrytering av personal till en liten skolenhet 
dessutom är betydligt svårare än till en större enhet. Dessutom kan den brist som finns på 
mindre skolenheter vara ett incitament för pedagoger att byta arbetsplats eller arbetsgivare, 
vilket minskas med en flytt av verksamheten. En ytterligare konsekvens för verksamheten är 
att rätt kompetens kan lättare säkerställas, exempelvis utifrån specialundervisning2. 

I SKL:s utredning ”Klarar den lilla skolan de stora kraven?”3 lyfts följande 
argument fram för och emot avveckling av mindre skolor generellt.

För avveckling

 Högre krav på likvärdig utbildning och likvärdig social fostran
 Ensamarbetsplats för läraren - inte attraktivt ur arbetsmiljö- och 
kompetensutvecklings-aspekter. Ger färre impulser.
 Svårare och mindre attraktiv skolledningsfunktion - avstånd skolledning – 
skola.
 Svårigheter att möta kraven på formell behörighet - svårt att tillgodose olika 
kompetenskrav.
 Problematiskt att tillhandahålla elevvårdsinsatser och andra stödanordningar 
t.ex. bibliotek, idrottshall.
 Demografiska faktorer - urholkning av elevunderlaget. Allt färre elever på 
skolan.
 Frisöket och fristående skolor - urholkar det lokala elevunderlaget.
 Otidsenliga lokaler vilka ställer krav på betydande nysatsningar samtidigt som 
elevunderlaget anses för litet för att motivera en sådan investering.

Emot avveckling

 Individperspektivet – små undervisningsgrupper och individanpassad 
undervisning
 Trygghetsaspekten – för såväl elever som lärare i den lilla skolan.
 Närhetsaspekten – För att föräldrarna ska få ihop vardagen samt att eleven finns 
i kända sociala mönster. Trafiksäkerhetsaspekter.

2 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/potential-for-
inkluderande-utbildning-i-sma-skolor

3 https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-223-2.pdf?issuusl=ignore
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 Tidsaspekten - Restider med eller utan skolskjutsar anses negativt, särskilt för 
mindre barn.
 Bygdens överlevnad – ”ingen kommer att flytta hit”, den lokala opinionen, 
sysselsättningsaspekter, fastighetsvärden.
 Distansundervisning med förhinder – bristande lokala förutsättningar och 
institutionella hinder (lagar och förordningar som sätter ”käppar i hjulet”.)

Juridiska bedömningar
Kommunen har den juridiska rätten att avveckla verksamheten under förutsättning att 
skolplikten kan följas. Detta säkerställs genom att ordna utbildningsplatser på andra skolor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-01
Bilaga 1 – Berörda skolor

Beslutsunderlag

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Pia Alhäll Benny Ankargren
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen för egen del beslutar att 
uppdra förvaltningen att senast 2019-11-25, med svaret på EYs rapport som grund, redovisar 
hur arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret fungerar.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och 
Agneta Pettersson Bells (ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
leijoh@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 149 Dnr: KS 2018/191

Svar på motion om skötsel av kommunala badplatser – Eva Öhlin 
(oberoende)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motion om skötsel av kommunala badplatser med 
hänvisning till att det finns skriftliga rutiner som reglerar skötseln av kommunens badplatser, 
det finns underhållsplaner för samtliga kommunala badplatser och samtliga kommunala 
badplatser är ”EU-bad”. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (oberoende) har inkommit med en motion om skötsel av kommunala badplatser. 
Motionen handlar främst om badplatsen Hawaii och motionären efterfrågar utredning kring de 
problem hon upplever finns där, samtidigt som hon efterfrågar skötselrutiner för kommunala 
badplatser. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besvara motionen om skötsel av kommunala 
badplatser med skrivelse av 2019-04-30 där det bland annat framgår att det finns skriftliga 
rutiner som reglerar skötseln av kommunens badplatser, det finns underhållsplaner för 
samtliga kommunala badplatser och samtliga kommunala badplatser är ”EU-bad”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Motion 2018-06-13

Beslut skickas till
fam.ohlin@telia.com
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Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige

Svar på motion om skötsel av kommunala badplatser – Eva Öhlin 
(oberoende)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motion om skötsel av kommunala badplatser med 
hänvisning till att det finns skriftliga rutiner som reglerar skötseln av kommunens badplatser, 
det finns underhållsplaner för samtliga kommunala badplatser och samtliga kommunala 
badplatser är ”EU-bad”. 

Sammanfattning av ärendet
Eva Öhlin (oberoende) har inkommit med en motion om skötsel av kommunala badplatser. 
Motionen handlar främst om badplatsen Hawaii och motionären efterfrågar utredning kring de 
problem hon upplever finns där, samtidigt som hon efterfrågar skötselrutiner för kommunala 
badplatser. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besvara motionen om skötsel av kommunala badplatser 
med skrivelse av 2019-04-30 där det bland annat framgår att det finns skriftliga rutiner som 
reglerar skötseln av kommunens badplatser, det finns underhållsplaner för samtliga 
kommunala badplatser och samtliga kommunala badplatser är ”EU-bad”.

Beskrivning av ärendet
Eva Öhlin (oberoende) har inkommit med en motion om skötsel av kommunala badplatser. 
Motionen handlar främst om badplatsen Hawaii och motionären efterfrågar utredning kring de 
problem hon upplever finns där, samtidigt som hon efterfrågar skötselrutiner för kommunala 
badplatser. 

Motionen har av kommunfullmäktige överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningen konstaterar att det finns detaljerade rutiner för skötsel av kommunens 
badplatser. Rutinerna dokumenterades skriftligen 2018-10-25 och de badplatser som omfattas 
är Hawaii, Nösnäs, Getskär, Källsnäs, Bastevik, Svenshögen, Talbo (icke kommunal) och 
Söskär. 
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Rutinerna innehåller såväl generella som badplatsspecifika riktlinjer exempelvis huvudsakliga 
arbetsuppgifter, säkerhet, vattenprover, drift under vintersäsong (15 september – 15 maj), 
gräsklippning, samt upp- och nedmontering av utrustning till badplatserna. 

Enligt rutinerna ska all utrustning för möjliggörande av allmänhetens bad vara på plats senast 
den 15 maj. Upprustnings-, underhållsinsatser fortgår däremot till högsäsong, om så krävs.

Utöver skötselrutiner har förvaltningen underhållsplaner för varje badplats och 2019 har 
Hawaii enligt plan rustats upp för 900 tkr. Bland annat har brygga och hopptorn bytts ut och 
den brygga som tidigare löpte parallellt med stranden har fått en delvis ny sträckning. En ny 
lekplats för större barn planeras i höst eller nästa vår. 

I år utökas och utvecklas även sophanteringen. En soptunna som med hjälp av solceller själv 
komprimerar soporna kommer att monteras i anslutning till badplatsen. Via en app informeras 
förvaltningen om när tunnan behöver tömmas. Även vid parkeringsplatserna kommer antalet 
soptunnor att utökas. 

Motionären efterfrågar i sin motion utredning kring trasig utrustning (stege och matta) på 
Nösnäs badplats. Förvaltningen konstaterar att en olycklig kombination av kall och isig vår 
och därpå direkt följande extremvärme innebar att upprustning och underhåll påbörjades 
något senare än vanligt. Badplatserna fick betydligt fler besökare än normalt ”utanför säsong” 
och förvaltningen tvingades initialt prioritera sophanteringen. Mattan åtgärdades innan den 15 
maj och trappan åtgärdades i slutet av maj/början av juni.

För att förebygga eventuella risker kring pontonerna informeras allmänheten om detta på 
därför avsedda skyltar. 

Motionärens oro för trafiksituationen i anslutning till badplatsen Hawaii delas inte av 
trafikingenjör och räddningstjänst som menar att det i och för sig är mycket bilar i området 
under högsäsong men att man inte upplevt några stora problem ur ett trafik- och 
säkerhetsperspektiv. Parkeringsplatserna är tydligt markerade och skyltningen är tydlig. 
Under högsäsong kontrolleras ev. felparkering kontinuerligt av parkeringsvakter. 

Motionären ser gärna att badplats/ badplatser ska godkännas utifrån EU-bad eller andra 
relevanta normer. 
Förvaltningen konstaterar att EU-bad är en kvalitetsstämpel för badplatser. Inom EU ska 
större offentliga badplatser registreras som EU-bad. På dessa badplatser kontrolleras 
badvattnet regelbundet enligt vissa regler och skyltar på plats visar kvaliteten på badvattnet. 
Om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig finns en skylt som avråder från bad.
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I Sverige ska de badplatser som har mer än 200 badande per dag under badsäsong registreras 
som EU-bad. Kommuner kan även frivilligt registrera och kontrollera övriga bad enligt 
reglerna. Det är kommunerna som sköter EU-baden under badsäsongen enligt gällande 
regelverk. Kommunerna lägger information om varje EU-bad på webbplatsen ”Badplatsen” 
om bland annat algblomning eller föroreningar och vad som görs för att åtgärda dessa.
Följande badplatser i Stenungsunds kommun är EU-bad: Hawaii, Nösnäs, Getskär, Källsnäs, 
Bastevik, Svenshögen, Talbo (icke kommunal) och Söskär.

Föreslås att kommunstyrelsen besvarar motionen enligt tjänsteskrivelse av 2019-04-24.

Barnkonsekvensanalys
Besvarandet av motionen medför inga konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Motion 2018-06-13

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson
Sektorchef  

Beslut skickas till
fam.ohlin@telia.com
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2018 – 06 - 13 

Motion till Kommunfullmäktige 

i Stenungsunds kommun 

Skötsel av kommunala badplatser 

 

Sommaren kom tidigt i år. Detta innebär att kommunens invånare och även turister i vår kommun söker 

sig till de olika badplatserna. I kommunens regi sätts stegar och bryggor ut.  

Stenungsunds mest kända badplats kallas för Hawaii, detta namn har badplatsen verkligen gjort skäl för i 

år.  Detta är kommunens stora flaggskepp i detta avseende.  

Då kommer vi till problemen.  

• Man har satt ut trasiga stegar, en stege som hade trasigt steg redan ifjol är tillbaka och det 

trasiga steget är borttaget utan att ersättas med ett annat.  

• Bryggan med halvfärdigt flaxande matta.  

• Det gamla färjetillägget används av ungdomarna för att hoppa ifrån, vilket skick befinner 

pontonerna sig i? 

• Och trafiksituationen, vid en olycka kommer inte något räddningsfordon fram, behövs en trafik 

och säkerhetsplanering.  

• Sträva efter att få badplatsen/ badplatserna godkända efter Eu bad eller andra relevanta normer.  

Hur övriga kommunala badplatser ser ut vet jag inget om, men är det en kommunal badplats bör det 

finnas rutiner för hur dessa ska skötas.  

Jag yrkar att KS får i uppdrag att snarast utreda denna fråga.  

Jag vill att KF i Stenungsund ska ansvar för att de badande, både turister och invånare , ska kunna bad på 

en välskött och säker strand.   

 

………………………………………………………………… 

Eva Öhlin 

Oberoende  
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Utdrag ur 
PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2018-06-25 
 

 
 
§ 115  Diarienummer  2018/191 
 
Motion om kommunala badplatser – Eva Öhlin (oberoende) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motion om kommunala badplatser till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Eva Öhlin (oberoende) har den 14 juni 2018 inkommit med en motion om kommunala badplatser. 
Motionen handlar främst om badplatsen Hawaii och flera problem som motionären har 
uppmärksammat. Motionären efterfrågar utredning kring detta och vilka rutiner som finns för att 
ta hand om kommunens badplatser.  
 
Beslutsunderlag  
Motion 2018-06-14  
Tjänsteskrivelse 2018-06-14  
 
Vidare till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Ingela Sollid 
 
Justeringsdatum 
2018-06-27 
 
Ordförande   Justerare 
Jan Glimstedt Carola Granell Kent Sylvan (Ober.)  
   Marie-Louise Ericsson (KD) 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 150 Dnr: KS 2018/466

Svar på motion om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och 
ombyggnad - Linda-Maria Hermansson (C) och Thomas Danielsson 
(C)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- 
och ombyggnad.

Sammanfattning av ärendet
Linda-Maria Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C) har lämnat in en motion om 
fördelarna med att bygga i trä. Motionärerna föreslår att Stenungsunds kommun i första hand 
ska välja trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och ombyggnad av kommunala byggnader 
och att kommunstyrelsen i dialog med Stenungsundshem verkar för att dom också ska ha trä 
som förstahandsval vid val av byggnadsmaterial vid ny-, till och ombyggnad av lokaler.

Med tanke på klimatförändringarna är det viktigt att kommunen utnyttjar alla möjligheter att 
agera ansvarsfullt och klimatsmart. Att bygga mer i trä kan vara ett sätt men en byggnad är en 
komplex konstruktion där val av material bör göras utifrån varje byggnads speciella krav. 
Ett långsiktigt hållbart byggande kräver att många faktorer vägs in i kalkylerna. Bland dessa 
finns ekonomi, underhåll, husets livslängd, sociala faktorer som inomhusklimat, hälsa och 
välbefinnande. Ambitionen är att bygga långsiktigt och hållbart. Förvaltningens bedömning är 
därför att det är svårt att generellt besluta om att använda trä som byggnadsmaterial. Det är 
dock viktigt att Stenungsunds kommun noga följer utveckling och forskning i området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Motion om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och ombyggnad väckt av Linda-Maria 
Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C)

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och ombyggnad. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Linda-Maria Hermanssons (C) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Linda-Maria Hermanssons (C) 
förslag till beslut. 

Beslut skickas till
Linda-maria.hermansson@stenungsund.se
thomas.danielsson@stenungsund.se
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Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige

Svar på motion om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och 
ombyggnad - Linda-Maria Hermansson (C) och Thomas Danielsson 
(C)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- 
och ombyggnad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30.

Sammanfattning av ärendet
Linda-Maria Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C) har lämnat in en motion om 
fördelarna med att bygga i trä. Motionärerna föreslår att Stenungsunds kommun i första hand 
ska välja trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och ombyggnad av kommunala byggnader 
och att kommunstyrelsen i dialog med Stenungsundshem verkar för att dom också ska ha trä 
som förstahandsval vid val av byggnadsmaterial vid ny-, till och ombyggnad av lokaler.

Med tanke på klimatförändringarna är det viktigt att kommunen utnyttjar alla möjligheter att 
agera ansvarsfullt och klimatsmart. Att bygga mer i trä kan vara ett sätt men en byggnad är en 
komplex konstruktion där val av material bör göras utifrån varje byggnads speciella krav. 
Ett långsiktigt hållbart byggande kräver att många faktorer vägs in i kalkylerna. Bland dessa 
finns ekonomi, underhåll, husets livslängd, sociala faktorer som inomhusklimat, hälsa och 
välbefinnande. Ambitionen är att bygga långsiktigt och hållbart. Förvaltningens bedömning är 
därför att det är svårt att generellt besluta om att använda trä som byggnadsmaterial. Det är 
dock viktigt att Stenungsunds kommun noga följer utveckling och forskning i området.

Beskrivning av ärendet
Linda-Maria Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C) har lämnat in en motion om 
fördelarna med att bygga i trä. Man menar att trä är ett konkurrenskraftigt material som så väl 
kostnadsmässigt som tekniskt och miljömässigt, hävdar sig väl jämfört med andra 
byggmaterial. Motionärerna föreslår att Stenungsunds kommun ska ha trä som förstahandsval 
vid ny-, till- och ombyggnad av kommunala byggnader och att kommunstyrelsen i dialog med 
Stenungsundshem ska verka för att dom också ska ha trä som förstahandsval vid ny-, till och 
ombyggnad av lokaler.

Kommunfullmäktiges ordförande remitterade motionen direkt till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Hur ser det ut idag?
Förvaltningen konstaterar att kommunala fastigheter exempelvis förskolor, skolor och LSS-
boenden många gånger har en konstruktion och fasad av trä. Kommunala fastigheter med tre 
plan eller mer, har ofta konstruktion och fasad i annat material. 

Stenungsundshems bostadsbestånd har i de flesta fall en konstruktion i annat material än trä. 
När det gäller låga bostäder, exempelvis Älvhemsvägen, är konstruktion och fasad i trä.

Hur regleras ett hållbart samhälle i Stenungsunds kommun idag? 
Kommunens Vision med avgörande inriktningar och inriktningsmål, ägardirektiv samt 
upphandlings- och inköpspolicy är några av de dokument som reglerar det hållbara samhället i 
Stenungsund.  Ett annat dokument är Agenda 2030 som har ett globalt inriktningsmål – 
hållbara städer och samhällen.

 Vision 2035 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med 
människan och naturen i centrum" har två avgörande inriktningar varav den ena är 
”Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling” och ett av verksamhetsmålen för 
2019 är: Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin 
påverkan på miljön och klimatet.

 I ägardirektivet för Stenungsundshem AB framgår kommunens hållbarhetsperspektiv. 
Bolaget ska arbeta för att utveckla attraktiva och långsiktigt hållbara bostadsområden.

 I kommunens Upphandlings- och inköpspolicy regleras hållbart samhälle enligt följande: 
Kommunen ska genom att ställa krav vid sina inköp och upphandlingar bidra till en 
hållbar kommun och där så är lämpligt även främja innovationer och alternativa lösningar. 
Det innebär att kommunen genom att ställa krav vid sina inköp ska bidra till en bättre 
miljö och ett hållbart samhälle. I hållbar upphandling ingår möjligheten att kunna ta 
hänsyn till flera perspektiv såsom tillgänglighetskrav, hållbarhetskriterier där både miljö- 
och sociala krav ingår, att beakta frågor om etisk handel och företags sociala ansvar samt 
möjliggöra innovationer. Vad som upphandlas styr vilka krav som är lämpliga. 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav ska användas där så är möjligt Genom att i 
upphandlingar, ställa krav inom dessa områden, i dialog med beställare och leverantörer, 
bidrar också kommunen till det lokala näringslivets ökade konkurrenskraft och 
omställningen till ett hållbart samhälle. Tjänster och produkter som innebär en så liten 
klimat- och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen funktion bör väljas.

Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB har precis infört Byggvarubedömningen 
som är ett system för att ställa kemikaliekrav och kontrollera och följa upp dessa i byggvaror. 
Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer 
och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar 
produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Med hållbarhetsbedömning menas 
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en bedömning av produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln, men i 
förlängningen också av produktens sociala påverkan i leverantörsledet. Brudhammars 
förskola är den första kommunala fastigheten som byggs med detta system som utgångspunkt.

Trä som förstahandsval vid ny-, till- och ombyggnad
Det finns för- och nackdelar med både trä- och betonghus. Den klara fördelen ur 
klimatsynpunkt är att trä är en förnybar resurs som inte är energikrävande att producera, i 
förhållande till betong.

Förvaltningens slutsats
Med tanke på klimatförändringarna är det viktigt att kommunen utnyttjar alla möjligheter att 
agera ansvarsfullt och klimatsmart. Att bygga mer i trä kan vara ett sätt men en byggnad är en 
komplex konstruktion där val av material bör göras utifrån varje byggnads speciella krav. 
Ett långsiktigt hållbart byggande kräver att många faktorer vägs in i kalkylerna. Bland dessa 
finns ekonomi, underhåll, husets livslängd, sociala faktorer som inomhusklimat, hälsa och 
välbefinnande. Ambitionen är att bygga långsiktigt och hållbart. Förvaltningens bedömning är 
därför att det är svårt att generellt besluta om att använda trä som byggnadsmaterial. Det är 
dock viktigt att Stenungsunds kommun noga följer utveckling och forskning i området.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Motion om trä som byggnadsmaterial vid ny-, till- och ombyggnad väckt av Linda-Maria 
Hermansson (C) och Thomas Danielsson (C)

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson
Sektorchef

 

Beslut skickas till
Linda-maria.hermansson@stenungsund.se
thomas.danielsson@stenungsund.se
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Utdrag ur
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-06-19

§ 139 Diarienummer 0473/17

Anmälningsärende - Motion angående trä som byggnadsmaterial vid ny-, 
till- och ombyggnad av kommunala byggnader - Linda-Maria Hermansson 
(C) Thomas Danielsson (C)

 

Vid protokollet

Mia Skytt

Justeringsdatum
2017-06-22

Ordförande Justerare
Jan Glimstedt (L) Lars-Ebbe Pettersson (S) 

Thomas Danielsson (C)
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-27

§ 151 Dnr: KS 2018/422

Svar på motion om fältarbetare - Otto Ericsson (SD)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att frågan får beaktas i budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Otto Ericsson (SD) har lämnat in en motion om att kommunen ska anställa två fältarbetare.
Motionären menar att ungdomarna känner sig sedda och att kriminaliteten sjunker samtidigt 
som ungdomarna känner sig trygga och delaktiga i samhället.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Motion 2018-10-11

Beslut skickas till
otto.ericsson@stenungsund.se 
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Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige

Svar på motion om fältarbetare väckt av Otto Ericsson (SD)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att frågan får beaktas i budgetarbetet. 

Sammanfattning av ärendet
Otto Ericsson (SD) har lämnat in en motion om att kommunen ska anställa två fältarbetare.
Motionären menar att ungdomarna känner sig sedda och att kriminaliteten sjunker samtidigt 
som ungdomarna känner sig trygga och delaktiga i samhället.

Beskrivning av ärendet
Otto Ericsson (SD) har lämnat in en motion om att kommunen ska anställa två fältarbetare1.
Motionären menar att ungdomarna känner sig sedda och att kriminaliteten sjunker samtidigt 
som ungdomarna känner sig trygga och delaktiga i samhället.

Kommunfullmäktiges ordförande remitterade motionen direkt till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Förvaltningen konstaterar att beredningen barn och ungdom under 2017 utredde övergripande 
frågeställningar kring fältarbete i Stenungsunds kommun. Frågeställningarna gällde 
exempelvis vad en fältarbetare gör, vilka behov som finns i kommunen och en uppskattad 
kostnad för fältarbetare i förhållande till nytta på kort och lång sikt.

Som ett resultat av beredningens utredning beslutade kommunfullmäktige i februari 2018 att 
göra en översyn om att tillföra medel och genomföra en begränsad satsning med start 
sommaren 2018. Kommunfullmäktige beslutade vidare om återrapportering till 
kommunfullmäktige om hur resultatet kring sommaren blev. 

Förvaltningen genomförde sommaren 2018 aktiviteter för att förstärka vuxennärvaron i 
Stenungsund. Syftet var uppsikt, störning och symbolisk närvaro med inriktning mot 
ungdomar. Upplägget var att genomföra aktiviteter/vandringar till fot och med bil. Dessa 
sammanställdes löpande av brott- och drogförebyggaren och stämdes av veckovis mellan 
kommunens kultur- och fritidschef, brott- och drogförebyggare och med Räddningstjänst samt 
Polis. 

1 Fältarbete är uppsökande och förebyggande arbete i offentliga ungdomsmiljöer som oftast utförs av en socionom, socialpedagog, 
fritidsledare eller beteendevetare som har sin anställning hos socialtjänsten i kommunen. Arbetstiden är förlagd på dag, kväll och helger.
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En samlad uppfattning från alla deltagande parter var att sommaren var mycket lugn och att 
det var god tillgång på sommarvikariat och feriejobb inom kommunens verksamheter, och att 
arbetsmarknaden för övrigt var gynnsam för ungdomar. 

Kommunfullmäktige fick 2019-03-07 en återrapportering och noterade då endast 
informationen. 

Förvaltningen föreslår att motionen om anställande av två fältarbetare besvaras med att frågan 
får prioriteras tillsammans med övriga behov i ekonomi- och personalberedningens 
budgetarbete.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Motion

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson
Sektorchef  

Beslut skickas till
otto.ericsson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2018-10-08

§ 140 Dnr: KS 2018/422

Anmälningsärende - Motion om fältarbetare - Otto Ericsson (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera att motion om fältarbetare inkommit från Otto 
Ericsson (SD). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Otto Ericsson (SD) har den 14 juni 2018 inkommit med en motion där han vill att kommunen 
ska anställa två erfarna fältarbetare. Otto Ericsson (SD) menar att det medför att ungdomar 
känner sig trygga, delaktiga och sedda samt att kriminaliteten sjunker. 

Beslutsunderlag
Motion 2018-08-25
Skrivelse 2018-09-25
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