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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 89 Dnr: KS 2020/200 
 
Årsredovisning Stenungsunds Kommun 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 med däri gjorda 
transaktioner.   
 
 
Protokollsanteckning 
Agneta Pettersson Bell (ST): Målen ”Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan” 
och ”Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning” saknar tydlighet och jämförelsetal 
mot föregående år i text på sidan 12 och 13 i Årsredovisningen. Det är angeläget att 
understryka vikten av transparens inom offentlig förvaltning. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 67,6 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 29,8 miljoner kronor. De enskilt största förklaringarna till avvikelsen är 
försäljning av exploateringsfastigheter och högre skatteintäkter än budgeterat.  
 
Kommunfullmäktige har i budget 2019 antagit fyra finansiella mål.  

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

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

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

Samtliga finansiella mål har uppfyllts. 

Nettokostnadsandelen uppgår till 94,6 % sett över den senaste femårsperioden.  
Självfinansieringsgraden av investeringar är 93,1 % som ett snitt över de senaste fem åren.   
Soliditeten har förbättrats från 14,5 % år 2018 till 16,5 % år 2019. 
Kommunens skattesats är oförändrad. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-19 
Årsredovisning Stenungsunds kommun 2019 
Uppföljning verksamhetsplan 2019 
 
Beslut skickas till 
Therese.allansson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/200
2020-02-19

 
Therese Allansson Till Kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Årsredovisning Stenungsunds Kommun 2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 med däri gjorda 
transaktioner.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 67,6 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 29,8 miljoner kronor. De enskilt största förklaringarna till avvikelsen är 
försäljning av exploateringsfastigheter och högre skatteintäkter än budgeterat.  
 
Kommunfullmäktige har i budget 2019 antagit fyra finansiella mål.  

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

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

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

Samtliga finansiella mål har uppfyllts. 

Nettokostnadsandelen uppgår till 94,6 % sett över den senaste femårsperioden.  
Självfinansieringsgraden av investeringar är 93,1 % som ett snitt över de senaste fem åren.   
Soliditeten har förbättrats från 14,5 % år 2018 till 16,5 % år 2019. 
Kommunens skattesats är oförändrad. 
  
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
TS 2020-02-19 
Årsredovisning Stenungsunds kommun 2019 
Uppföljning verksamhetsplan 2019 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/200
2020-02-19

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
Therese.allansson@stenungsund.se
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År 2019 har präglats av de ekonomiska förutsättningar i form 

av den budget som antagits i Kommunfullmäktige och den 

budget som antogs i Sveriges riksdag.

Det tar tid att ställa om verksamheter som bedrivs inom en 

kommun. Vi har investerat mycket tid för diskussion mellan 

förvaltningen och politiken om åtgärder på både kort och lång 

sikt som innebär en lägre kostnadsökning under ett antal år 

framåt. 

Fokus från den politiska sidan har varit att se över hur vi 

kan sänka sjukfrånvaron och hur vi kan arbeta med digitalise-

ring för att kunna leverera välfärd till kommunens ökande antal 

barn och äldre. 

Det ekonomiska resultatet för kommunen uppgick till 67,6 

miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på åtgärder 

som har varit kostnadsbesparingar och framförallt försäljning 

av industrimark. Ett gott ekonomiskt resultat behövs. Vi står in-

för framtida utmaningar som att vi behöver bygga ut förskolor, 

skolor, vård- och omsorgsboende, resecentrum och utbyggnad 

av vatten och avloppslösningar.

Under 2019 har Kommunfullmäktige antagit en ny detaljplan i 

Jörlanda vilken innebär att det kan byggas drygt 250 nya bostä-

der i olika former. Vi har påbörjat större investeringar så som 

nya lokaler för Brudhammars förskola, ett nytt LSS-boende i 

Svenshögen och tillbyggnad av skolan på Hallerna.

Under året har vi också beslutat att bygga ut förskolan i 

Ucklum. Ucklumskolan ska vara kvar under förutsättning att 

skolan har minst 40 elever. 

Stenungsunds kommun hamnar på plats fem när tidningen 

”Dagens Samhälle” listar de mest inkluderade storstadskom-

munerna vilket är mycket glädjande. 

 

2019 trädde en ny politisk organisation i kraft efter valet 2018. 

Vi ser att vi går en positiv framtid tillmötes med bland annat 

en ökad befolkning och där alla anställda i kommunen gör ett 

gott arbete.

Bo Pettersson (S)

Kommunalråd

Kommunstyrelsens  
ordförande
Det går fortsatt bra för Stenungsund! Vi har ett starkt ekonomiskt  
resultat och det bådar gott inför våra framtida utmaningar.
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OPPOSITIONSRÅDET

Välfärden betalas av skattemedel. För varje krona finns en män-

niskas ansträngningar, en uppskjuten dröm och en alternativ 

användning. Varje krona måste därför värdesättas som den 

knappa resurs den är.   

God ekonomisk hushållning är ett av våra viktigaste mål för 

en hållbar ekonomi, det vi tar in i skatteintäkter måste kunna 

finansiera vår drift och även betala en del av våra investeringar. 

Även 2019 räddas resultatet genom att sälja kommunal mark 

och att skjuta investeringar på framtiden. Med ett sådant age-

rande urholkas kommunens värde. För andra året i rad går våra 

verksamheter med stora underskott mot budget, minus 45 mil-

joner kronor 2018 och minus 33 miljoner i år. Även för 2020 ser 

det ut att bli underskott i flera verksamheter. Det var bara fyra år 

sedan kommunen fick positiv soliditet, jag vill inte att det hårda 

arbete som tog oss dit ska ha varit förgäves. 

Det är politikernas ansvar att besluta om de förändringar som 

krävs. Den styrande minoriteten har varit avvaktande och passiv 

och inte genomfört de nödvändiga åtgärder som förvaltningen 

har föreslagit för att få en budget i balans. Det gångna året har 

förvaltningens rapporterings- och utredningsbörda ökat och vi 

i oppositionen vill hellre se ett tillitsfullt samarbete. Genom att 

låta personalen vara delaktig, lita på ledarskapet och prioritera 

och agera medan vi fortfarande har handlingsutrymme, kan vi 

slippa ännu större besparingar i ett senare läge.

Mer resurser kommer inte ensamt lösa välfärdens problem. 

Om vi ordnar arbetet på samma sätt som idag kommer vi inte 

kunna uppbringa antalet människor som ska utföra jobbet. Vi 

i oppositionen strävar därför efter att företag och civilsamhälle 

tillsammans med kommunen kan få Stenungsund att utvecklas 

och erbjuda de tjänster som Stenungsundsborna efterfrågar – 

privata äldreboenden och andra servicetjänster som välfärdsfö-

retag kan komplettera kommunens arbete med. Vi är positiva 

till att öppna upp för alternativa aktörer och arbetssätt.   

Till sist vill jag passa på att hylla alla anställda, företagare och 

Stenungsundare i alla åldrar, som varje dag jobbar på för att bi-

dra till att göra det här hörnet av världen till ett av de allra bästa.   

 

Maria Renfors (M) 

Oppositionsråd 

Oppositionsrådet
Stenungsund är på många sätt en fantastisk kommun att leva, verka  
och bo i. Vi vill att den kommunala verksamheten ska präglas av valfrihet,  
kvalitet och ett gott bemötande när vi nu växer mot målet att bli  
35 000 kommuninvånare 2035. Vi står inför utmaningar med en kärvare  
ekonomisk verklighet och ska vi nå vår vision och våra mål behövs  
nytänkande, framåtanda, kunskap och mod att fatta viktiga beslut. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

  

Översikt över  
verksamhetens utveckling 

2015 2016 2017 2018 2019
Antal invånare * 25 508 25 815 26 224 26 503 26 777

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

Verksamhetens intäkter (mnkr) 350 444 474 449 458

Verksamhetens kostnader (mnkr) 1 545 1 722 1 762 1 801 1 877

Avskrivningar (mnkr) 69 74 81 83 80

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 254 1 252 1 391 1 435 1 499

 - i kronor per invånare 49 177 48 499 53 047 54 152 55 981

Nettokostnadsandel (%) 96,5 90,1 95,0 95,5 95,7

Nettoinvesteringar (mnkr) 217 145 149 136 224

Tillgångar (mnkr) 1 560 1 738 1 740 1 747 1 952

Eget Kapital (mnkr) -27 112 186 254 321

Årets resultat (mnkr) 45,4 138,6 73,8 68,2 67,6

Soliditet, inkl hela pensionsskulden (%), fullfond -2 6 11 15 17

Låneskuld hela koncernen ( mnkr)* 1 060 1 137 1 058 962 1 092

Varav:

 - kommunen 500 528 478 403 549

 - Stenungsundshem AB 470 527 508 459 449

 - Stenungsund Energi+Fjärrvämestiftelsen 90 82 72 72 67

 - Soltak AB 23 23

 - SBRF 5 4

Låneskuld koncernen i kronor per invånare 41 556 44 044 40 345 36 298 40 781

*Låneskuld hela koncernen omfattar Soltak AB och SBRF från och med 2018
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DELÄGDA FÖRETAG

SOLTAK AB
SOLTAK tillhandahåller ägarkommunerna stöd- och servi-
cetjänster inom lön, fakturahantering och IT. Bolaget ägs 
av Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälvs kommuner. 
Bolaget ägs till lika delar av ägarkommunerna. Stenungsunds 
ägarandel är 1/4.

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är ett räddnings-
tjänstförbund med uppdrag att förebygga olyckor och att 
genomföra räddningsinsatser. Förbundet ägs till lika delar av 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

Renova AB
Renova erbjuder produkter och tjänster inom återvinning och 
avfall. Bolaget ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Möln-
dal, Partille, Tjörn, Stenungsund, Öckerö och Lerums kommu-
ner. Stenungsunds ägarandel är 1,5 %.

Kommuninvest AB
Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs av de 
svenska kommuner och landsting som är medlemmar i bola-
get. Bolaget arbetar för att ge sina medlemmar utlåning och 
rådgivning. Stenungsunds kommun har varit medlem i Kom-
muninvest sedan 2007 och äger 0,27 % av bolaget.

Privata utförare
Inom sektor socialtjänst finns privata utförare inom boenden 
för barn och vuxna. Inom sektor utbildning finns utförare inom 
förskola, grundskola och gymnasieverksamheten. 

HELÄGDA BOLAG

Stenungsundshem AB
Stenungsundshem grundades 1935. Stenungsundshem äger 
och förvaltar bostäder och lokaler i Stenungsund och är kom-
munens största fastighetsägare. Samtliga fastigheter ligger i 
Stenungsunds kommun. 

Solgårdsterrassen AB
Solgårdsterrassen är ett helägt dotterbolag till Stenungsunds-
hem AB. Solgårdsterrassen bedriver verksamhet för exploate-
ring av fastigheter.

Stenungsunds Energi & Miljö AB
Stenungsunds Energi och Miljö producerar och distribuerar 
fjärrvärme inom Stenungsunds kommun. Verksamheten sker i 
nära samarbete med Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme.

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme producerar fjärrvärme 
inom Stenungsunds kommun. Leverantör av fjärrvärme är 
sedan 2001-07-01 Stenungsunds Energi & Miljö AB. 

Stenungsunds kommun  
Fritid och Fastigheter AB
Stenungsunds kommun Fritid och Fastigheter ska på begä-
ran av kommunstyrelsen ingå avtal som syftar till att lämna 
Stenungsunds kommun säkerhet för kommunens fordran på 
organisationen, för vars skulder kommunen tecknat borgen.

Koncernens sammansättning
I kommunkoncernen ingår Stenungsundshem AB, 
Stenungsunds Energi och Miljö AB, Stiftelsen  
Stenungsunds Fjärrvärme, SOLTAK AB och  
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 
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PROCESSER FÖR FASTSTÄLLANDE AV MÅL, 
BUDGETERING OCH UPPFÖLJNING
Ekonomi/personalberedningen är en sammansättning av för-

troendevalda politiker som bland annat arbetar fram förslag till 

Strategisk plan (budget) för kommande år enligt en fastställd tid-

plan. I den Strategiska planen finns mål och budgetramar för kom-

munens verksamhet. Planen fastställs av Kommunfullmäktige i 

juni varje år. Den Strategiska planen innehåller även ekonomiska 

styrprinciper där ansvar och befogenheter framgår samt hur 

uppföljning och rapportering ska ske. 

PROCESS FÖR INTERN KONTROLL
Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige an-

svarig för att det finns en organisation för intern kontroll som 

fungerar inom koncernen. 

Årliga risk- och väsentlighetsbedömningar ligger till grund 

för kommunstyrelsens beslut om nästkommande års riskom-

råden och plan för intern kontroll. 

Information om genomförda kontroller lämnas två gånger 

om året till kommunstyrelsen.

De helägda kommunala bolagen Stenungsundshem AB och 

Stenungsunds Energi AB samt myndighetsnämnderna Teknisk 

myndighetsnämnd, Social myndighetsnämnd och Överför-

myndarnämnd, redovisar regelbundet sina beslut om nästkom-

mande års internkontrollplan och uppföljning av innevarande 

och föregående års internkontrollplan till kommunstyrelsen.

FINANSPOLICY
Kommunkoncernen utsätts för ett flertal finansiella risker. 

Anvisning och hanteringen av dessa risker regleras i kommu-

nens finanspolicy. Ekonomichefen svarar för att följa anvis-

ningen och rapporterar löpande till kommunstyrelsen. 

Kommens strategiska plan, reglemente för intern kontroll samt 

finanspolicyn finns att ladda ned i sin helhet på kommunens 

hemsida.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om förhållanden som är av 
betydelse för styrning, uppföljning och intern kontroll av den kommunala kon-
cernens och kommunens verksamhet. Hur kommunen styrs i form av ansvar och 
befogenheter framgår i de ekonomiska styrprinciperna. Utöver det regleras 
kommunens finansiella risker i finanspolicyn. Uppföljning av finanspolicyn framgår 
i stycket Finansiella risker. Kommunen står för merparten av kommunkoncernens 
verksamhet. Årsredovisningen behandlar kommunkoncernen i de avsnitt där det 
anses väsentligt för en rättvisande bild. 

Styrning och uppföljning  
av den kommunala  
verksamheten

19



10  |  STENUNGSUNDS ÅRSREDOVISNING 2019

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

  

Viktiga förhållanden  
för resultat och  
ekonomisk ställlning
Stenungsund kommuns verksamhet och utveckling påverkas av ett antal 
omvärldsfaktorer så som konjunkturutveckling, arbetsmarknadsutveckling, 
befolkningsutveckling och bostadsbyggande. I detta kapitel behandlas 
upplysningar/analyser om förhållanden som är viktiga för bedömningen 
av kommunen och kommunkoncernens ekonomi. 

KONJUNKTURUTVECKLING
De senaste åren av högkonjunktur har nu övergått i ett normal-

läge och ekonomin beräknas gå in i en mild lågkonjunktur år 

2020. Lågkonjunkturen förväntas fortsätta under 2021. Sveriges 

ekonomi är starkt påverkad av den globala ekonomin och vik-

tiga ekonomier som USA och Tyskland bedöms ha den lägsta 

BNP-tillväxten på tio år under 2020. De länder som är Sveriges 

viktigaste exportländer; Tyskland, Storbritannien och de nord-

iska länderna väntas ha en låg tillväxt de närmsta åren.

Investeringarna i Sverige har minskat under 2019 och inför 

nästa år bedöms investeringarna av bostäder samt näringslivets 

investeringar minska. Detta mildras av att offentliga investe-

ringar förväntas öka. Även i Stenungsunds kommun planeras 

för stora investeringar främst i nya verksamhetslokaler, idrotts-

anläggningar och utbyggnad av infrastruktur.

Arbetsmarknaden påverkas av lågkonjunkturen och både 

antalet sysselsatta och arbetade timmar väntas gå ner de kom-

mande åren.  Sysselsättningen inom näringslivet, främst inom 

industrin och varuproducerande branscher, är redan påverkade 

och avmattningen väntas sprida sig till den privata tjänsteman-

nasektorn under kommande år. En avmattning väntas också 

drabba den offentliga sektorn om än något mer utdraget. 

LÄGRE ÖKNING AV SKATTEUNDERLAGET  
DE KOMMANDE ÅREN
Till följd av sjunkande sysselsättning och färre arbetade timmar 

prognostiseras skatteunderlaget sjunka under de närmsta två 

åren. En inbromsning i skatteunderlaget skedde redan 2018 till 

följd av att grundavdraget höjdes för personer som fyllt 65 år. 

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)  beräknas sys-

selsättningen och löneökningarna vända svagt uppåt under 2021. 

Samtidigt som skatteunderlaget väntas sjunka väntas Sveri-

ges kommuners kostnader, främst inom äldreomsorg och inom 

gymnasieverksamheten öka. Inom flyktingverksamheten för-

väntas kostnaderna sjunka. 

Med anledning av detta förväntas kommunerna göra en ge-

nomsnittlig ökning av skattesatsen med 5 öre för 2020. 

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING
Invånare i Stenungsunds 1960 - 2016

Sveriges befolkning fortsätter att öka och uppgick i decem-

ber 2019 till 10 327 589 personer. Befolkningen har ökat med 

97 404 personer, motsvarande knappt 1,0 %, jämfört med 2018. 

Invånare i Stenungsunds 1960–016
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Befolkningsökningen är den lägsta sedan 2013. Att befolk-

ningen ökar beror på migrationen dvs att fler invandrar än ut-

vandrar. Dessutom föds fler än det dör.  Invandringsöverskottet 

står för den största delen av ökningen, vilket har varit fallet ända 

sedan 1993. Invandringen har dock minskat de senaste åren. 

Den största invandringsgruppen under 2019 är återinvandrade 

personer födda i Sverige. Därefter står personer från Indien och 

Afghanistan för den största invandringen.  

Bland Sveriges kommuner hade Bjurlöv, Sundbyberg och 

Trosa störst relativ folkökning. Den relativt största befolknings-

minskningen hade Högsby, Norsjö och Övertorneå. Stenung-

sunds kommun hade vid 2019 års utgång 26 777 invånare, vilket 

är en ökning med 274 personer. Det motsvarar en ökning på 1,0 

% och Stenungsund följer därmed rikets befolkningsökning.

Samtidigt som befolkningen ökar ändras också samman-

sättningen av befolkningen. Antalet män ökar mer än antalet 

kvinnor. Sedan 2015 är antalet män fler än antalet kvinnor.  An-

talet i den äldsta åldersgruppen förväntas öka kraftigt framö-

ver, vilket kommer att påverka landets kommuner genom ökat 

tryck på äldreomsorgen. Åldergruppen 0-18 år ökar också 

vilket innebär ökat behov inom förskola och skola. I Stenung-

sunds kommun sker byggnationer av förskolor för att möta 

dessa behov. Utbyggnationer av grundskolor pågår också. Den 

åldersgrupp som är i arbetsför ålder ökar inte i samma uträck-

ning vilket innebär att färre personer ska försörja allt fler. 

ARBETSMARKNAD
Arbetsförmedlingen redovisar i sin prognos att arbetsmarkna-

den är fortsatt god, men med en dämpad arbetskraft. Antalet 

sysselsatta beräknas öka med 45 000 personer. Inrikes födda 

i arbetsför ålder, 16-64 år minskar, men totalt sätt ökar antalet 

personer i arbetsför ålder tack vare utrikes födda. Arbetslösheten 

prognostiseras stiga under de kommande två åren. Nedgången 

förklaras med svagare efterfrågan från omvärlden men också en 

brist på utbildad arbetskraft. Allt fler personer som står långt från 

arbetsmarknaden och personer som varit utan arbete i mer än 

tolv månader ökar. Ökningen av personer utan arbete mer än två 

år beräknas uppgå till den högsta nivån sen 1990-talet. Den nega-

tiva utvecklingen har främst drabbat utrikes födda kvinnor med 

låg utbildningsnivå. Utrikes födda har under en längre tid haft en 

väsentligt lägre sysselsättningsnivå än inrikes födda. Gapet mel-

lan inrikes och utrikes föddas sysselsättningsgrad har minskat 

tack vare ökad sysselsättning även bland de utrikes födda. Under 

de kommande åren är det de utrikes födda som förväntas stå för 

hela ökningen i sysselsättningen. Privata tjänster är den kategori 

som bedöms stå för merparten av ökningen, medan bygg och in-

dustri förväntas ligga kvar på en oförändrad nivå. En viss ökning 

bedöms inom offentliga verksamheter medan jord- och skogs-

bruk förväntas ha en negativ utveckling.

Under de senaste åren har det varit en brist på arbetskraft 

inom vissa områden, främst pedagogiskt arbete, hälso- och 

sjukvård, socialt arbete, it och teknik, industri samt byggverk-

samheten. Detta främst i små- och medelstora kommuner ut-

anför storstadsregionerna. Bristen på arbetskraft har dämpats 

men inom de offentliga verksamheterna väntas problematiken 

med att attrahera arbetskraft till verksamheten kvarstå. 

Den öppna arbetslösheten uppgår i Stenungsund till 3,6 % 

vilket kan sättas i relation till hela riket där arbetslösheten är 7,4 

%. I Västra Götalands län uppgår arbetslösheten 6,6 %.  

ÖPPEN ARBETSLÖSHET

BOSTADSBYGGANDE
Bostadsbyggandet sett över landet har minskat något jämför 

med de mycket höga nivåer som varit under 2016-2018. År 

2020 påbörjas 50 000 bostäder enligt prognosen. Det är en hög 

nivå, men betydligt färre än de 64 000 bostäder som Boverket 

bedömer behöver byggas årligen.

I Stenungungsund kommer byggandet av nya bostäder un-

der den närmaste femårsperioden huvudsakligen att ske i form 

av förtätningar och kompletteringar i Stenungsunds samhälle 

och i Jörlanda. Platser som det kommer att byggas på är bland 

annat Solgårdsterrassen, Hasselhöjden, och CW Borgs väg. Ut-

anför centrala Stenungsund kommer nya bostäder att byggas i 

Stora Höga och i Jörlanda på Kvarnhöjden.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god eko-

nomisk hushållning och en ekonomi i balans. Kommunen ska i 

enlighet med detta ange både finansiella mål och verksamhets-

mål för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. 

Kommunfullmäktige i Stenungsund har i Strategisk plan 

2019–2021, Budget 2019 angivit mål som beskriver den poli-

tiska viljan. Målen ska stämmas av både i hel- och delårsbokslut. 

I Stenungsunds kommun uppnås god ekonomisk hushåll-

ning genom att 70 % av de finansiella målen samt inriktnings-

målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 

Under 2019 uppfylldes samtliga finansiella mål. Av inrikt-

ningsmålen bedöms 70 % vara helt eller delvis uppfyllda. Med 

hänvisning till detta kan konstateras att Stenungsunds kom-

mun bedriver en verksamhet med god ekonomisk hushållning. 

RESULTAT FINANSIELLA MÅL
Nettokostnadsandelen, inkl. finansnetto och hela pen-
sionsskuldens förändring, ska inte överstiga 98 %  
i genomsnitt över rullande femårsperioder.

Nettokostnadsandelen uppgår till 95,7 % för 2019. Sett över 

den senaste femårsperioden så uppgår nettokostnadsandelen 

till 94,6 % och målet är därmed uppfyllt.

Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefi-
nansierad verksamhet, ska uppgå till minst 70 % sett 
över rullande femårsperioder.

Självfinansieringsgraden uppgår till 74,3 % för 2019. Sett över 

den senaste femårsperioden så uppgår självfinansieringsgraden 

till 93,1 %. Målet är därmed uppfyllt.

Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad.
Soliditeten uppgår till 16,5 % vid årets slut. Vid bokslutet 2018 

uppgick den till 14,5 %. Målet är därmed uppfyllt.

Kommunens skattesats ska vara oförändrad under 
mandatperioden

Kommunen skattesats har inte förändrats, målet är därmed 

uppfyllt.

RESULTAT INRIKTNINGSMÅL 2019 
På följande sidor redovisas en sammanställning av kommunens 

måluppfyllelse gällande inriktningsmålen. Inriktningsmålen 

utgår från Stenungsunds kommuns vision 2035 ”Stenungsund, 

det goda samhället med framtidstro och utveckling med män-

niskan och naturen i centrum”. 

Visionen har två avgörande inriktningar: Attraktivt och väl-

komnande samt ekonomisk, ekologisk och social hållbar ut-

veckling.

Kommunfullmäktige antog tio inriktningsmål i budget 

2019. Av dessa har tre mål uppfyllts, fyra mål har delvis upp-

fyllts, och tre mål har inte uppfyllts. 

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

Andelen elever i årskurs 6 som når kunskapsmålen har ökat, 

liksom antalet vårdnadshavare som upplever att förskolan är 

rolig, trygg och lärorik. Dock sjunker resultaten på de natio-

Mål för god ekonomisk hushållning
Av kommunfullmäktiges 14 uppställda mål bedöms 79 % vara  
uppfyllda eller delvis uppfyllda. Med hänvisning till detta kan  
konstateras att Stenungsunds kommun bedriver en verksamhet  
med god ekonomisk hushållning.

Måluppfyllelse 2019

Delvis uppfyllt 
40%

Uppfyllt
30%

Ej uppfyllt 
30% 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
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nella proven i årskurs tre samtidigt som ungefär lika stor andel 

elever är behöriga till något nationellt program. Målet bedöms 

därmed som delvist uppfyllt.

Indikatorn pekar på att andelen behöriga elever till något 

nationellt program 2019 ligger på i princip samma nivå som 

2018. Skillnaden mellan 2019 och 2018 är en nedgång på 0,7 

procentenheter, samtidigt är utfallet betydligt bättre än 2017, 

då andelen behöriga nästan stigit med fyra procentenheter på 

två år. I jämförelse med riket står sig Stenungsunds kommun väl 

gällande behörighet till något nationellt program då genom-

snittet för riket är 81,4 %. Behörigheten är högre bland flickor, 

85,7 %, än pojkar, 84,6 %.

Samtidigt finns en oroväckande utveckling då resultaten på 

de nationella proven i årskurs tre försvagas. 70 % av de elever 

som deltagit i samtliga delprov har klarat alla prov i ämnena 

svenska, svenska som andraspråk samt matematik. Detta är 

en minskning med fem procentenheter jämfört med 2018. 

Genomsnittet för riket är 68 % och den nedåtgående trenden 

återfinns även nationellt. Flickorna uppvisar i genomsnitt hö-

gre resultat än pojkar.

I motsats till det svagare resultatet i årskurs tre ökar andelen 

elever i årskurs sex som klarat kunskapskraven i samtliga äm-

nen. 2019 klarade 82,3 % av eleverna i årskurs sex kunskapskra-

ven i samtliga ämnen, en förbättring med två procentenheter. 

Genomsnittet för riket är 73,6 %. En förklaring till den positiva 

utvecklingen kan vara effekterna av grundskolans pågående ar-

bete med ledarskap och lärarskicklighet. 88,2 % av flickorna når 

kunskapskraven i alla ämnen, motsvarande siffra för pojkarna 

är 77,3 %. Framför allt är det gruppen flickor som har förbättrat 

sina resultat sedan föregående år.

Det går också att skönja att en större andel vårdnadshavare 

upplever att förskolan är rolig, trygg och lärorik. På en sjugra-

dig skala har 57 % av vårdnadshavarna angett en sexa (god/ut-

märkt) eller sjua (utmärkt) gällande att förskolan upplevs som 

rolig, trygg och lärorik. Stenungsund placerar sig här i nivå med 

genomsnittet av kommunerna i Göteborgsregionen. 

Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning. 
Både andelen elever som har tagit examen samt andelen gym-

nasieelever som fullföljer sin utbildning inom fyra år har mins-

kat. Målet bedöms därmed som ej uppfyllt. 

75,3 % av alla elever boende i Stenungsunds kommun 

fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år. Detta är en svag 

minskning jämfört med 2018, men en ökning jämfört med re-

sultatet från 2017.

71,8 % av eleverna på Nösnäsgymnasiet tog examen inom 

fyra år. Detta är en svag ökning jämfört med 69,3 % 2017, men 

en minskning jämfört med 74,1 % 2018. En bidragande förkla-

ring till det försämrade resultatet kan vara att antalet elever som 

kommit in på nationella program från introduktionsprogram-

met (IM) har ökat. 

72,2 % av flickorna och 71,6 % av pojkarna tog examen 

inom fyra år. Skillnaden mellan pojkar och flickor har minskat 

under de senaste åren, en trend som fortsatt även under 2019.

Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat. 
På grund av att Stenungsunds kommun tappat placeringar i 

Svenskt Näringslivs ranking bedöms målet som ej uppfyllt.

I Svenskt Näringslivs ranking 2019 placerade sig Stenung-

sunds kommun på plats 86 av Sveriges 290 kommuner, vilket 

är en sänkning med nio placeringar sedan 2018. Syftet med 

rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva 

företag. 46 % av dem som svarat tycker att företagsklimatet är 

bra, vilket är oförändrat med 2018 års resultat. Skälet till den 

försämrade placeringen beror därmed på att andra kommuner 

har tagit större steg i att förbättra sitt företagsklimat.

Insikt är en annan kvalitetsmätning av företagsklimatet där 

företagarna gör en helhetsbedömning av servicen i kommunens 

myndighetsutövning. Resultatet för 2019 kommer först i april. 

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

Stenungsunds kommun växer och under 2019 har det tillkom-

mit 174 bostäder. Målet bedöms därför som helt uppfyllt.

Antalet färdigställda bostäder under 2019 i Stenungsunds 

kommun var 174. Det höga utfallet beror framför allt på de 

bostäder som byggts på Nyborgshöjd med 77 lägenheter och 

Saltängen (Getskär) med 25 bostäder. Detta är en betydande 

förbättring från föregående två år. 2018 var motsvarande siffra 

87 och 2017 stod 142 bostäder klara att flytta in i. Antalet an-

tagna detaljplaner under 2019 var enbart en men utifrån en 

femårsperiod ser det fortfarande positivt ut. Just nu pågår ett 

arbete med framtagande av fler planer och under 2020 beräknas 

3 till 5 detaljplaner gå upp för antagande.

Andel barn och unga som tar del av  
kultur- och fritidsverksamhet ska öka.

Andel barn som tar del av Kulturskolans verksamhet har ökat 

samtidigt som motsvarande andel i Idrottsskolans verksamhet 

har minskat. Målet bedöms därför som delvist uppfyllt.

Det ökade antalet barn i Kulturskolans verksamhet har 

möjliggjorts genom att undervisningen i vissa ämnen skett 
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grupp. Minskningen inom Idrottsskolan beror dels på att färre 

föreningar finns representerade och dels på att kännedomen 

om Idrottsskolan har minskat. Den främsta anledningen till att 

antalet föreningarna har minskat är ledarbrist.

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

Sjukfrånvaron från föregående kalenderår har minskat samti-

digt som andelen anställda i kommunen som har heltid har 

ökat och andelen anställda som har en sysselsättningsgrad un-

der 70 % har minskat. Målet bedöms därför som helt uppfyllt.

Genom ett långsiktigt och fokuserat arbete har sjukfrånvaron 

minskat från föregående år. Från 6,7 % 2018 till 6,6 % 2019. Fak-

torer som påverkat indikatorn är arbetet med omplaceringar, en 

tätare och närmare uppföljning med sjukskrivna och ett struk-

turerat arbete att ta fram handlingsplaner för återgång i arbete.

Under 2019 har även andelen anställda i kommunen som 

har heltid ökat från 72,9 % till 76,1 %. Därtill har andelen an-

ställda som har en sysselsättningsgrad under 70 % minskat. 

2019 hade 5,5 % en sysselsättningsgrad under 70 % vilket kan 

jämföras med 6,1 % 2018. Detta har skett bland annat genom 

arbetet med optimerad bemanning samt det upparbetade ar-

betssättet för att minska andelen anställda med en sysselsätt-

ningsgrad under 70 %. 

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

Målen för att verka för en hållbar utveckling uppnås för såväl 

energiförbrukningen i kommunala anläggningar som mats-

vinnet på kommunens förskolor och skolor, vilket är positivt. 

Då utläckaget av dricksvatten ökat markant och den planerade 

mängden utbytta oljepannor inte nådde det uppsatta målet be-

döms detta mål som delvist uppnått.

Arbetet med minskad energiförbrukning och matsvinn har 

utvecklats väl under 2019. Bland annat har kommunens andra 

solcellsanläggning installerats och många led-armaturer har 

ersatt gammal armatur. Matsvinnet minskar för tredje året i 

rad exempelvis genom riktade utbildningsinsatser och fokus på 

frågan från måltidspersonalen.

Utläckaget av producerat dricksvatten har ökat väsentligt 

från tidigare år. Inga kända större läckage har skett under 2019 

vilket gör utfallet svårtolkat då antalet flödesmätare inte är till-

räckliga. 2019 har dock flödesmätare installerats och fler kom-

mer att installeras under 2020 för att kunna hitta läckor på ett 

mer effektivt sätt.

Stenungsund ska verka för ett tryggt åldrande.

Personalkontinuiteten har minskat något för hemtjänsttagare 

men dock har väntetiden till särskilt boende och antalet fallska-

dor har ökat något. Målet bedöms därför som delvist uppfyllt.

Personalkontinuitet, det vill säga antal personal som en hem-

tjänsttagare möter under 14 dagar, har minskat något jämfört 

med 2018. Detta har skett genom kontinuerligt arbete för att 

förbättra personalkontinuiteten och planering. Dock har vänte-

tiden till särskilt boende och antalet fallskador ökat något. Den 

ökade väntetiden beror på obalans mellan omvårdnadsplatser 

och demensplatser som inte överensstämmer med efterfrågan. 

Gällande de något ökade antalet fallskadorna finns ett uppar-

betat arbetssätt, där en aktivitet är att vid risk för fall ska rehab 

kontaktas. Det ska också förtydligas att rapporterade fallskador 

gäller för år 2018 då redovisningen av statistiken är förskjuten ett 

år, vilket leder till att insatser som gjorts 2019 först kan skönjas 

senare under 2020, då detta redovisas av Socialstyrelsen. 

Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka. 
Den självskattade hälsan bland barn och unga sjunker 2019, 

därmed bedöms målet som ej uppfyllt. 

Den självskattade hälsan bland barn och unga, 12 till 16 år, 

sjunker 2019 i jämförelse med såväl 2018 som 2017. Utveck-

lingen är bekymmersam och den ökande psykiska ohälsan hos 

barn och unga har också nationellt uppmärksammats. Då den 

lokala negativa trenden är ny kommer detta utvärderas för att 

få en bild av vad för åtgärder som behöver genomföras. Detta 

är ett av fokusområdena i folkhälsans verksamhetsplan 2020 

i nära samarbete med elevhälsan. Gällande den självskattade 

hälsan hos invånare mellan 16 och 84 år finns ingen mätning 

för 2019 utan siffran baseras på 2018 års mätning. 

Andelen nyanlända som är  
självförsörjande efter två år ska öka.  

Nästan två tredjedelar av kommunens nyanlända är efter två år 

i arbete eller studier. Målet bedöms som helt uppfyllt.

För andra året i rad har Stenungsund en positiv utveckling 

gällande andelen nyanlända som är självförsörjande efter två 

år. En majoritet av de nyanlända som har gått ut etablerings-

programmet, nästan två tredjedelar, är efter två år och 90 dagar 

i arbete eller studier. Med tanke på Arbetsförmedlingens stora 

omorganisation samtidigt som de är ansvariga för etablerings-

uppdraget är detta en positiv utveckling.

Det är svårt att peka på en enskild anledning till detta men 

en stark arbetsmarknad generellt är gynnsamt för denna mål-

grupp samtidigt som att kommunen har en väl fungerande 

vuxenutbildning, vilket är en viktig bas för de nyanlända som 

kommer till Stenungsunds kommun. 
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RESULTATET I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET
Resultatet för Stenungsunds kommun uppgår till 67,6 mnkr, 

att jämföra med budget på 29,8 mnkr. Den enskilt största 

positiva posten avser försäljning av exploateringsfastigheter, 

vilket påverkat resultatet med 18,1 mnkr. Skatter och bidrag 

uppvisar ett budgetöverskott om 15,6 mnkr och merparten 

av överskottet beror på högre generella bidrag än budgeterat, 

däribland bidrag från de så kallade välfärdsmiljarderna. Även 

finansnettot bidrar till överskottet där de finansiella kostna-

derna, främst den del som är kopplade till pensionsskulden, 

uppvisar ett överskott. Övriga avvikelser presenteras mer de-

taljerat i den ekonomiska analysen av kommunen samt i varje 

sektors verksamhetsberättelse. 

ÖVERGRIPANDE
”Kommunövergripande” har en positiv avvikelse mot bud-

get på totalt 29,8 mnkr. Orsaken till det positiva resultatet är i 

huvudsak att de centrala medel som avsätts för löneökningar, 

Ekonomisk översikt 
Kommunen gör ett starkt resultat på nedersta raden.  
Resultatet innefattar såväl underskott som överskott och  
samtliga sektorer uppvisar underskott. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
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volymförändringar och ökade driftkostnader för investeringar 

i nya lokaler mm inte ianspråktagits i den utsträckning som 

budgeterats. I de övergripande kostnaderna redovisas även 

kostnaderna för räddningstjänst. Dessa är högre än budgete-

rat då Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds kostnader 

för övertidsersättning, pensionskostnader och kostnader för 

Soltak överskridit budget. 

Personalrelaterade kostnader så som företagshälsovård och 

personalinsatser redovisar en positiv budgetavvikelse om 4,6 

mnkr. I detta ingår även semesterlöneskulden, inklusive skuld 

för okompenserad övertid, som minskat med 0,2 mnkr jämfört 

med föregående år. Antalet sparade dagar har minskat till följd 

av en förändring i hur många dagar en medarbetare får spara, 

vilket fått en positiv effekt på skuldens storlek.

SEKTORERNA
För andra året i rad redovisar samtliga kommunens sektorer ett 

budgetunderskott. Årets samlade budgetavvikelse för sektorerna 

är -32,7 mnkr, vilket kan jämföras med -45,4 mnkr föregående 

år. Störst avvikelse återfinns inom sektor socialtjänst, -21,5 mnkr, 

och beror främst på högre tjänstgöringsgrader inom vård och 

omsorg med ökade personalkostnader som följd. Inom IFO har 

ökade kostnader för köpta platser samt ökat försörjningsstöd 

belastat året. Sektor utbildning redovisar en avvikelse om -5,3 

mnkr och det beror i första hand på högre kostnader för skol-

skjuts, lägre statsbidrag för maxtaxa samt på underskott inom 

grundskoleenheterna. Sektor samhällsbyggnad gör ett under-

skott om 1,7 mnkr och det beror främst på ökade kostnader för 

vinterväghållning, trafikövervakning och färdtjänstresor. Sektor 

stödfunktioner redovisar ett underskott om 4,2 mnkr och det 

kan i sin helhet härledas till högre kostnader för Soltak.  

FRAMTIDSBEDÖMNING SEKTORERNA
Ökad befolkning ställer krav på ökad service inom alla sektorer 

men framförallt utbildning och socialtjänst. Ökad befolkning 

medför också ökade investeringar, framförallt i nya skolor och 

boenden samt inom VA och gata. Detta kommer innebära ut-

maningar för kommunens ekonomi och kommer ställa krav på 

effektivitetsåtgärdande arbete. Inom vissa yrkeskategorier för-

väntas rekryteringssvårigheter och kommunen arbetar långsik-

tigt med en kompetensförsörjningsplan. 

ÖVRIGA KOSTNADER OCH INTÄKTER
Skatteintäkterna och finansnettot återfinns under respektive 

avsnitt i Ekonomisk analys kommunen.

mnkr Ram Avvikelse %
Sektor Utbildning 729 955 -5 327 -1%

Sektor Socialtjänst 508 066 -21 486 -4%

Sektor Samhällsbyggnad 89 300 -1 716 -2%

Sektor Stödfunktioner 123 647 -4 205 -3%
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RESULTATANALYS
Årets resultat är positivt och uppgår till 67,6 mnkr. Resultatet 

motsvarar 4,3 % av årets skatter och bidrag. Detta är högre än 

budgeterade 2,0 %, men bör betraktas som en rimlig nivå sett 

utifrån att kommunen står inför stora investeringsbehov de 

kommande åren. I årets resultat ingår engångsposter däribland 

exploateringsintäkter som tillsammans med utgifter kopplade 

till exploateringsområdena påverkar resultatet positivt med 

18,1 mnkr. Skatter och bidrag bidrar också till överskottet och 

uppgår till 20,5 mnkr mer än budgeterat. Kommunen redovisar 

också ett överskott för kostnader som budgeterats kommunö-

vergripande. Dessa består av medel som avsatts för volym- och 

löneökningar och ökade kostnader till följd av investeringar. 

Resultatutveckling 2015-2019

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska kommuner bedriva verksamheten 

så att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Om kommunen 

redovisar ett negativt resultat måste det kompenseras med ett 

överskott inom tre år. En så kallad balanskravsutredning ska 

göras varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. I 

denna ska realisationsvinster/förluster som uppkommit vid 

försäljning samt förändringen av den delen av pensionsförplik-

telserna som intjänats före 1998 räknas bort från årets resultat. 

Balanskravsresultatet uppgår till 52,7 mnkr, vilket innebär att 

kommunen uppfyller balanskravet. 

Intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter uppgår till 458,3 mnkr, vilket är en 

ökning mot föregående år med 9,3 mnkr. Ökningen motsva-

rar 2,1 %. Taxor och avgifter har ökat med 4,9 % och uppgår 

till 145,3 mnkr. Intäktsökningen för taxor härrör främst till 

bygglovsavgifter och intäkter kopplade till renhållning. De 

riktade statsbidragen har minskat med 3,4 mnkr jämfört med 

föregående år och uppgår till 144,3 mnkr. Stimulansbidrag 

till vård och omsorg har minskat och även bidragen från 

Migrationsverket. Statsbidragen till grundskolan och bidrag 

från Arbetsförmedlingen har däremot ökat mellan åren. 

Försäljning av verksamhet uppgår till 95,2 mnkr och är en 

ökning med 2,1 % jämfört med föregående år. Intäkterna för 

Finansiell analys  
och förväntad utveckling
Stenungsunds kommun har under flera år gjort positiva resultat.  
Detta har medfört att finansiella mått så som soliditet och netto- 
kostnadsandelen har utvecklats positivt. Årets resultat förbättrar  
kommunens förutsättningar att klara framtida ekonomiska utmaningar.

Avstämning av balanskrav mnkr 2017 2018 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen * 73,8 68,2 67,6

Nettoresultat vid avyttring av anläggningstillgångar - - -

- Samtliga realisationsvinster -0,5

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper

- Ansvarsförbindelsens förändring -11,6 -13,8 -14,4

Årets resultat efter balanskravsjustering 62,2 54,4 52,7

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -

Balanskravsresultat 62,2 54,4 52,7
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försäljning av exploateringsfastigheter uppgår till 21,4 mnkr, 

att jämföra med 36,1 mnkr 2018. 

Verksamhetens kostnader uppgår till 1 877,0 mnkr att jäm-

föra med 1 801,4 mnkr 2018, vilket är en ökning med 4,2 %. 

Personalkostnaderna som utgör kommunens största kostnads-

post ökar med 3,4 %. Antalet årsarbetare har ökat med drygt 

20 stycken, vilket förklarar att ökningen är högre än årets löne-

revision. Kostnader för köpta tjänster belastar resultatet med 

338,4 mnkr, en ökning med 7,4 % jämfört med föregående år. 

Köp av huvudverksamhet ökar och det är främst köpta platser 

inom gymnasiet och IFO:s verksamhet som ökat. Kostnaderna 

för övriga konsulttjänster har också ökat avseende bland annat 

fastighetsförvaltning. 

Kostnaderna för avskrivningar har minskat från 82,7 mnkr 

till 80,2 mnkr. Detta trots hög investeringsnivå. Minskningen 

kan härledas till att kommunen gått över till komponentavskriv-

ning och i samband med det ökat avskrivningstiden på ett antal 

anläggningar. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunens skatteintäkter uppgick 2019 till 1 430,4 mnkr, vilket 

är en ökning med 56,0 mnkr jämfört med 2018. Årets skattein-

täkter inkluderar en positiv slutavräkning för 2018 på 0,6 mnkr 

och en negativ preliminär avräkning för 2019 på 11,4 mnkr.

De generella statsbidragen ökade med 10,5 mnkr jämfört med 

2018 och uppgår till 150,3 mnkr. Den största skillnaden avser 

regleringsbidrag som ökat med 14,5 mnkr. Vidare har fastighets-

avgiften och inkomstutjämningsbidraget ökat med 1,7 mnkr res-

pektive 1,5 mnkr. Kostnadsutjämningen har påverkat resultatet 

negativt med 11,0 mnkr, att jämföra med 10,4 mnkr föregående 

år. Under 2020 har systemet för kostnadsutjämningen ändrats 

och kommer att påverka Stenungsunds kommun negativt. 

Sammantaget ökar skatter och bidrag med 66,5 mnkr, vilket 

motsvarar en ökning på 4,4 %. Ökningen mellan 2017 och 2018 

uppgick till 3,3 %.

Skatter och statsbidrag

Nettokostnadsandel

Nettokostnadsandelen talar om hur stor andel av skatteintäkter, 

inklusive finansnetto, som har gått åt för att finansiera verk-

samhetens nettokostnader. För att kommunen ska ha en bra 

kostnadskontroll och ett handlingsutrymme för oförutsedda 

kostnader är 98 % nettokostnadsandel ett bra riktmärke. För 

2019 uppgick kommunens nettokostnadsandel till 95,7 %. 

Nettokostnadsandelen

Finansnetto
Finansnettot är negativt och uppgår till -14,1 mnkr för 2019. 

Det är 11,9 mnkr bättre än budget.

De finansiella intäkterna uppgår till 5,8 mnkr och består 

främst av överskottsutdelning från Kommuninvest, ränta på 

utlämnade lån och borgensintäkter inom kommunkoncernen.

De finansiella kostnaderna uppgår till 19,9 mnkr att jäm-

föra mot budgeterat 30,6 mnkr. De finansiella kostnaderna på 

pensionsavsättningen uppgår till 13,2 mnkr, vilket är 6,6 mnkr 

lägre än budget. Räntor på lån har varit lägre dels på grund av 

det gynnsamma ränteläget och dels på en lägre låneskuld till 

följd av att alla investeringar inte genomförts under året. 

Finansnetto
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Skatter och statsbidrag 
mnkr 2015 2016 2017 2018 2019
Skatter 1 191,2 1 257,8 1 332,4 1 374,4 1 430,4

Statsbidrag 120,4 148,7 134,1 139,8 150,3

Summa 1 311,6 1 406,5 1 466,5 1 514,2 1 580,7

Ökning % 4,9% 7,2% 4,3% 3,3% 4,4%
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FINANSIELL STÄLLNING

Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till 224,9 mnkr, vilket är en 

lägre nivå än budgeterat men en väsentlig ökning jämfört 

med 2018 då nettoinvesteringarna uppgick till 136,0 mnkr. 

Investeringar som gjorts under året innefattar bland annat 

friskvårdsanläggning, Brudhammars förskola och Hallerna 

idrottshall och skola. Investeringsnivån förväntas fortsätta på 

en hög nivå de kommande åren. 

Nettoinvesteringar och avskrivningar 

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Stenungsunds kommun redovisar hela pensionsåtagandet som 

en skuld i balansräkningen. Detta är ett avsteg från Lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. Lagen säger att den de-

len som avser pensioner intjänade tom 1997-12-21 ska redovi-

sas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna 

del uppgår i Stenungsund till 445,9 mnkr, en minskning med 

14,2 mnkr jämfört med 2018. Skulden minskar succesivt i takt 

med pensionsutbetalningarna. 

Den andra delen av pensionsskulden avser förmånsbestämd 

ålderspension för anställda med en lön över 7,5 basbelopp. 

Skulden var på balansdagen 100,1 mnkr, vilket är en ökning 

med 10,5 mnkr jämfört med föregående år. Skulden ökar i takt 

med intjänande men även att allt fler anställda har en lön som 

överstiger 7,5 basbelopp.

Pensionsskuld

Not: Diagrammet visar den totala pensionsskulden i form  
av ansvarsförbindelse och förmånsbestämd ålderspension. 

Avsättning för täckande av deponi
Täckningen av deponierna Rinnela och Stripplekärr är avslutad. 

En avsättning gjordes 2009 på 4,0 mnkr för att möta framtida 

kostnader för provtagning och analys samt omhändertagande 

av lakvatten. En extra avsättning gjordes 2016 på 2,1 mnkr då 

man gjort en ny beräkning av återstående kostnader för åter-

ställandet fram till och med år 2039. I samband med 2018 års 

värderingsprövning gjordes en avsättning om 0,4 mnkr. Årets 

värderingsprövning visade att inga ytterligare avsättningar be-

höver göras. Under året har 0,2 mnkr använts och återstående 

avsättning är 4,2 mnkr.

SKULDER

Låneskuld
Låneskulden har ökat med 140 mnkr och uppgår till 620,0 

mnkr. Av låneskulden är 67,0 mnkr vidareutlånade till det kom-

munala bolaget Stenungsunds Energi och Miljö AB. Under fö-

regående år hölls låneskulden på en låg nivå för att undvika 

räntekostnader kopplade till likvida medel på kommunens 

transaktionskonto på banken. Årets ökning av låneskulden be-

ror på hög investeringsnivå tillsammans med en förstärkning 

av likviditeten till följd av förändrade räntevillkor på transak-

tionskontot. 
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Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna uppgår till 360,4 mnkr, vilket är en 

marginell ökning jämfört med föregående år då skulden var 

360,7 mnkr. Leverantörsskulderna står för 94,4 mnkr av skul-

den. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter utgör 137,8 

mnkr. Föregående år var skulderna avseende detta 95,8 mnkr 

respektive 126,6 mnkr. Semesterlöneskulden har minskat med 

0,2 mnkr till följd av ändrade regler för hur många semesterda-

gar medarbetarna får spara.

 

Soliditet
Soliditeten talar om hur stor del av kommunens tillgångar som 

finansierats med eget kapital. En stark soliditet innebär en ökad 

handlingsfrihet och en förmåga att hantera framtida ekono-

miska växlingar och ökat investeringsbehov. Soliditeten redovi-

sas inklusive hela pensionsåtagandet. Stenungsunds kommun 

har haft en positiv förändring av soliditeten tack vare flera år av 

goda resultat och för 2019 uppgår den till 16,5 %. Så sent som 

2015 var soliditeten negativ till följd den svåra situation som 

Stenungsunds kommun hamnade i på mitten av 90-talet, med 

stora borgensåtaganden som behövde infrias.

Soliditet

Soliditet i GR- kommunerna

Soliditeten i diagrammet ovan avser 2019. Siffrorna från övriga 

kommuner är preliminära. 
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Känslighetsanalys
En kommuns ekonomiska ställning påverkas av en rad olika 

faktorer. Ett sätt att göra det tydligt är att göra en känslig-

hetsanalys som visar hur olika faktorer påverkar kommunens  

ekonomi. 

ÅTAGANDE OCH RISK 

Finansiella risker 
Kommunkoncernen utsätts för ett flertal finansiella risker. 

Anvisning och hanteringen av dessa risker regleras i kommu-

nens finanspolicy. Ekonomichefen svarar för att följa anvis-

ningen och rapporterar löpande till kommunstyrelsen. 

Riskområden som hanteras är ränterisk, motpartsrisk, kredit-

risk, derivat, borgen och åtaganden.

Borgensåtagande
Kommunens totala borgensåtagande uppgår till 548,8 mnkr,

vilket är en minskning mot föregående år med 18,7 mnkr. 

Åtagandet gentemot det kommunala bolaget Stenungsundshem 

har minskat med 9,4 mnkr och uppgår till 439,9 mnkr. Även 

borgensåtagandet gentemot bostadsrättsföreningarna har 

minskat och uppgår nu till 72,2 mnkr, en minskning med  

5,6 mnkr jämfört med 2018. Behovet av bostäder i kommunen 

är stort och så länge det förhåller sig så är åtagandena gent-

emot Stenungsundshem och bostadsrättsföreningarna inte att 

anse som särskilt riskfyllda. Kommunen har även ett borgenså-

tagande gentemot det delägda kommunala bolaget Soltak AB 

som uppgår till 23 mnkr, vilket är samma nivå som 2018.

Borgensåtagande med högst risk är de 12,7 mnkr som kom-

munen har mot föreningar. Under året har dessa minskat med 

3,5 mnkr. 

Pensionsåtagande
Kommunen har ett ansvar för dem som arbetar och har ar-

betat i kommunen att klara av att utbetala pensionerna för 

dessa. Kommunens pensionsskuld är uppdelad i två delar. 

Ansvarsförbindelsen är den del som avser skulden som är in-

tjänad tom 1997, den uppgår till 446 mnkr och den andra del-

en avser förmånsbestämd ålderspension och den uppgår till  

100 mnkr. 

Ansvarsförbindelsen redovisas från och med 2011-12-31 

som en avsättning. I många fall kan ansvarsförbindelsen ses 

som ett hot som blir svårt att hantera i framtiden, men kom-

munens val att redovisa den som en avsättning minskar hotet. 

Prognosen pekar också på att ansvarsförbindelsen kommer 

att minska till 374 mnkr år 2024. Åtagandet för den förmåns-

bestämda ålderspensionen ökar däremot väsentligt. Perioden 

fram till 2024 ökar den med 72 mnkr från dagens 100 mnkr till 

172 mnkr. 

Stenungsunds kommun ökar sin befolkning relativt mycket 

varje år och därmed är det en större kommun som ska betala av 

den skuld som upparbetats när kommunen var mindre. 

Pensionsutveckling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pensionskostnad, mnkr 88,2 85,4 92,1 87,8 96,2 101,2 106,0

Pensionskostnad/skatter mm 5,8% 5,4% 5,7% 5,3% 5,6% 5,7% 5,8%

Pensionsskuld, mnkr 89 100 108 122 136 150 172

Ansvarsförbindelse, mnkr 460 446 431 417 402 402 374

Förändring Effekt i mnkr
Prisförändring 1% 6

Ränteförändring 1% 6

Justering av skattesatsen 1 kr 66

Löneökning 1% 10

Taxor och avgifter 1% 1,5

Pensionskostnaderna 
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RISKER

Finansiella risker
Stenungsunds kommuns löpande likviditetshantering hanteras 

genom koncernkontosystemet.

Kommunens låneskuld har ökat med 140 mnkr jämfört 

med 2018. Tre lån har förhandlats om och utökats under året. 

Snitträntan för 2019 uppgår till 1,16 %, vilket är en minskning 

med 27 punkter jämfört med 2018-12-31. Den genomsnittliga 

räntebindningstiden uppgår till 1,76 år per 2019-12-31. Samt-

liga kommunens lån har tagits upp hos Kommuninvest. 

Kommunens utlåning per 2019-12-31 består av koncernin-

tern utlåning till Stenungsunds Energi uppgående till 67 mnkr 

och till Södra Bohusläns räddningstjänstförbund på 3,8 mnkr 

samt ett förlagslån till Kommuninvest ekonomiska förening 

uppgående till 4,5 mnkr. Stenungsunds Energi lånar av kom-

munen till en årlig snittränta + 25 räntepunkter. Räntan jus-

teras årligen. 

Derivat
För att hantera ränterisken i samband med upplåning använder 

sig kommunen bl a av ränteswapavtal, sk derivat. En ränteswap 

är ett avtal mellan två parter att utföra betalningar till varan-

dra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Swapavtalen är 

kopplade till underliggande lån med rörlig ränta. Genom att 

ingå ett swapavtal omvandlas den rörliga räntan till fast ränta 

med önskad löptid utan att låneavtalen berörs. Swapavtalen 

och låneavtalen är således separata avtal och bär sina respek-

tive avtalsrisker. Ränteswappar värderas på balansdagen med 

utgångspunkt från aktuellt ränteläge och återstående löptid. 

Om räntan gått ner i förhållande till avtalad ränta uppstår ett 

negativt marknadsvärde och det motsatta om räntan gått upp. 

Utgångspunkten är för såväl låneavtalen som swapavtalen att 

de ska innehas under hela dess löptid.

Stenungsunds kommun hanterar också ränterisken genom 

att ta upp lån med fast ränta. I sådana fall är kapitalbindnings-

tiden lika med räntebindningstiden och regleras i samma avtal. 

Valet av bindningstider och avtalslösning avgörs vid respektive 

lånetillfälle med hänsyn tagen till finanspolicy samt pris. Under 

2019 har ett swapavtal löpt ut och inga nya swapavtal har ingåtts.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Stenungsunds kommun växer med ca 1,2 % per år. Det medför 

att skatteintäkterna ökar men också att kraven på kommunen 

ökar. Investeringarna har varit höga de senaste åren, så även 

för 2019. Investeringarna kommer ligga på en fortsatt hög nivå 

och även öka de kommande åren då byggnation pågår och är 

planerat för bland annat förskolor, skolor, olika former av bo-

enden samt centrumutveckling. Till följd av detta kommer av-

skrivningar och räntor ta en större del av budgeten framöver. 

Gynnsamt i sammanhanget är de fortsatt låga räntenivåerna. 

Även pensionskostnaderna ökar framöver. För 2019 utgjorde 

de 5,7 % av skatter och bidrag, 2024 kommer de utgöra 5,8 %. 

Soliditeten har utvecklats mycket gynnsamt under de senaste 

åren och för 2019 hamnar soliditeten inklusive pensionsskuld-

en på 16,5 %. De finansiella målen bidrar i hög utsträckning till 

att styra ekonomin i rätt riktning.
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KONCERNENS SAMMANSÄTTNING
I de sammanställda räkenskaperna ingår de helägda bola-

gen Stenungsundshem AB, Stenungsunds Energi och Miljö 

AB, Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. Kommunen äger 

också 25 % av SOLTAK AB och 33 % av Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbund och de ingår också i de samman-

ställda räkenskaperna.

PERSONAL I KOMMUNKONCERNEN
Antal anställda i kommunkoncernen uppgår till 2 697, vilket 

är en minskning med 35 jämfört med 2018. Av dessa arbetar 

90 % i kommunen. Bland de kommunalägda bolagen arbe-

tar flest på SBRF och Soltak med 148 respektive 92 anställda. 

Stenungsundshem AB har 35 och Stenungsunds Energi 8 an-

ställda. 

RESULTATANALYS
Resultatet för koncernen uppgår till 98,8 mnkr, vilket kan jäm-

föras med 96,3 mnkr 2018. Samtliga bolag samt kommunen 

gör positiva resultat, räddningstjänstförbundet redovisar emel-

lertid ett underskott. I resultatet ingår exploateringsvinster om 

18,1 mnkr. Det rådande ränteläget har varit gynnsamt för både 

kommunen och bolagen och påverkat koncernens resultat po-

sitivt. Högre skatteintäkter än budgeterat har också bidragit till 

årets starka resultat.

Koncernens kostnadsutveckling uppgår till 4,3 % vilket är i 

princip i samma nivå som kommunens 4,2 %. Intäktsökningen 

för koncernen uppgår till 2,9 % att jämföra med kommunens 

2,1 %.

Årets resultat har stärkt koncernens soliditet och går från 

24,6 % till 26,0 %. 

Interna transaktioner
I koncernredovisningen har interna transaktioner om 90,1 mnkr 

justerats mellan kommunen och bolagen. Transaktionerna be-

står till största delen av köpta tjänster, hyror, el och VA-avgifter. 

Dessutom har justeringar gjorts för borgens- och ränteavgifter 

som Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi och Miljö 

AB betalat till kommunen. 

Lån från kommunen till Stenungsunds Energi och Miljö AB 

uppgår till 67 mnkr och lån till SBRF uppgår till 3,8 mnkr. 

Tillgångar och skulder
Koncernens tillgångar uppgår till 2 959,5 mnkr vilket är en ökning 

med 227,4 mnkr. Stor del av detta består i investeringar i anlägg-

ningstillgångar. Koncernens totala investeringar uppgår till 316,1 

mnkr där kommunen och Stenungsundshem står för lejonpar-

ten av investeringarna. Investeringsnivån förväntas ligga på en 

fortsatt hög nivå då både kommunen och Stenungsundshem 

står inför flera stora investeringar kopplat till nybyggnationer. 

Koncernens tillgångar i form av likvida medel har ökat med 36,6 

mnkr och koncernkontot uppgick på balansdagen till 59,2 mnkr. 

Kommens långfristiga skulder uppgår till 1 080,6 mnkr, 

vilket är en ökning med 129,6 mnkr. Ökningen består i ökad 

upplåning hos kreditinstitut till följd av hög investeringsnivå. 

Utöver långfristiga skulder till kreditinstitut har Stenungsunds-

hem och Soltak även kortfristiga skulder till kreditinstitut och 

koncernen totala låneskuld uppgår till 1 092 mnkr att jämföra 

med 962 mnkr föregående år. 

Finansnetto
Finansnettot uppgår till -24,6 mnkr att jämföra med -21,0 mnkr 

2018. De finansiella kostnaderna är högre till följd av en högre 

upplåning, men är ändå på en låg nivå utifrån ett historiskt 

perspektiv tack vare det gynnsamma ränteläget. De finansiella 

intäkterna är lägre och beror främst på en lägre överskottsutdel-

ning från Kommuninvest till kommunen. 

Risker
Inom hela koncernen ses en eventuell ränteuppgång som en 

risk, dock inte i närtid. Höga investeringsnivåer för nybyggna-

tioner av verksamhetsfastigheter och bostadsbyggande ställer 

Ekonomisk analys koncernen
I detta avsnitt ges en samlad bild av vilka bolag som tillsammans med kommunen 
bedriver kommunal verksamhet i Stenungsund och dess samlade redovisning. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
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krav på lånefinansiering. Stenungsundshem ser efterfrågan på 

bostadsägande som en risk där outhyrda lägenheter innebär en 

kostnad för bolaget. En ytterligare riskfaktor ligger i att utfal-

let av hyresökningarna i de årliga förhandlingarna med hyres-

gästföreningen inte uppnått kompensation för utvecklingen av 

förvaltningskostnaderna.

För Stenungsunds Energi & Miljö AB är två av riskfakto-

rerna att produktionsförändringar hos Perstorp och Borealis 

kan påverka inleveransen av restvärme i fjärrvärmenätet nega-

tivt. En ytterligare riskfaktor är att ökade världsmarknadspriser 

på naturgas påverkar prissättningen av restvärme.

Ökad befolkning ställer även krav på ökad kommunal ser-

vice i form av bland annat barnomsorg, skola och äldreomsorg, 

vilket kan bli en ekonomisk utmaning. Svårigheter att hitta be-

hörig personal inom vissa verksamheter ses också som en risk. 
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PERSONALSTRUKTUR
Stenungsunds kommun är en expansiv kustkommun med ett 

mål att växa till 35 000 invånare i och med Vision 2035. För att 

möta och tillgodose kommuninvånarnas behov arbetar kom-

munen med att utveckla organisationen. 

Under 2019 har antalet månadsanställda inom kommunen 

minskat med nio personer från föregående år, samtidigt som 

antalet tillsvidareanställda har ökat med 20 personer. Detta 

innebär att kommunen har arbetat för att ge fler personer möj-

lighet till en tillsvidareanställning för att kunna möta framti-

dens behov och utmaningar.

Samtidigt som anställningarna har blivit tryggare inom 

kommunen har också personalomsättningen minskat med 1,7 

procentenheter sedan 2018. Personalomsättningen har därmed 

stadigt minskat sedan 2015, vilket betyder att medarbetarna i 

större utsträckning väljer att stanna kvar inom kommunen is-

tället för att byta till en annan arbetsgivare. 

Framåt förväntas pensionsavgångarna mer än tredubblas. 

År 2019 beräknas 16 personer gå i pension, jämfört med 2024 

då 61 personer förväntas gå i pension. Det kommer därför bli 

extra viktigt att arbeta med fastställd kompetensförsörjnings-

plan för att möta kommande rekryteringsbehov.

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 2019 är 93,8 %. 

Detta innebär en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 

2018. Andelen heltidsanställda har sedan 2017 har ökat med 

6,7 procentenheter till 76,1 % år 2019. Detta går hand i hand 

med kommunens inriktningsmål att Stenungsunds kommun 

ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare och öka andelen 

heltidsanställningar.

Könsfördelning
En tydlig trend som visar sig i nyckeltalen är att Stenungsunds 

kommun attraherar allt fler män till kommunen. Från 2015 har 

andelen anställda män inom kommunen ökat med 1,8 procent-

enheter. Antalet anställda män har ökat i samtliga sektorer från 

2017 förutom inom sektor samhällsbyggnad. 

Medelåldern inom kommunen har i stort sett varit oföränd-

rad de senaste fem åren och ligger runt 45 år.

Kompetensförsörjning
Under 2019 publicerades 225 annonser gällande tillsvidarean-

ställningar jämfört med 2018 då kommunen publicerade 289 

annonser. Stenungsunds kommun har därmed erbjudit färre 

tillsvidareanställningar under 2019 vilket kan härledas till en 

lägre personalomsättning.

För att möta kommande behov och kompetensutmaningar 

har Stenungsunds kommun under 2019 använt sig av medel 

från Omställningsfonden för att validera befintlig personals 

kompetens inom olika yrkesgrupper. Insatserna från Omställ-

ningsfonden härrör till kompetensförsörjningsplanen, samt 

nya arbetssätt och effektiviseringar som behöver göras för att 

bli en mer effektiv arbetsgivare.

För att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och för att 

attrahera nya medarbetare har kommunen deltagit på bland 

annat Framtidsmässan i Göteborg som riktar sig till högskole-

studenter, samt deltagit på Futureskills/gymnasiedagarna som 

riktar sig till grundskoleelever som ska göra sitt gymnasieval. 

Detta för att öka chanserna att få ungdomar att välja yrken 

inom den kommunala sektorn för att långsiktigt förbättra 

kompetensförsörjningen.

Väsentliga  
personalförhållanden
”Stenungsunds kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. Egen- 
ansvar för det gemensamma och ett gott bemötande är en självklarhet för 
alla. Arbetsglädje, trivsel, stolthet och ett hälsofrämjande perspektiv ska 
prägla Stenungsunds kommuns medarbetare och ledare. Alla som arbetar 
inom kommunen ska vara goda ambassadörer och arbeta för att vi ska 
kunna ge medborgarna en god service och en bra verksamhet” 

Utdrag ur Stenungsunds kommuns arbetsgivarpolitiska program.
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HÄLSA/ARBETSMILJÖ

Hälsofrämjande insatser
Stenungsunds kommun arbetar aktivt med det hälsofrämjande 

arbetet för att öka trivseln och för att skapa en bättre arbets-

miljö. Detta gör kommunen genom att fokusera på det arbete 

som fungerar väl, synliggöra det och utveckla det. 

Arbetet med hälsoinspiratörerna inom kommunen är en 

viktig del inom det hälsofrämjande arbetet. Hälsoinspiratörer-

nas uppgift är att ge stöd åt sina respektive arbetsgrupper i det 

hälsofrämjande arbetet. Insatserna som görs ska gynna både 

individ, grupp och verksamhet. Hälsoinspiratörernas insatser 

handlar främst om att sprida information, inspirera, synlig-

göra, planera och samordna aktiviteter. 

För att Stenungsunds kommun ska kunna utvecklas som 

arbetsgivare är det viktigt att risker och olyckor i arbetsmiljön 

rapporteras och förebyggs. Detta rapporteras i kommunens 

skade- och tillbudsrapporteringssystem Skalman, där även en 

åtgärdsplan upprättas. 

Generella insatser
Syftet med de generella insatserna är att möjliggöra för medar-

betare inom Stenungsunds kommun att utföra någon aktivitet 

som främjar deras hälsa, samt utföra aktiviteten när det passar 

individen bäst. För att möjliggöra detta erbjuder kommunen 

en friskvårdsersättning till ett värde av 800 kr/person som ska 

utnyttjas utanför arbetstid.

Riktade insatser
Syftet med kommunens riktade satsningar är att kunna ge in-

satser utifrån behov och förutsättningar som gagnar individen, 

gruppen och verksamheten. Det ska finns en hälsofrämjande 

strategi bakom insatserna och de ska ske kontinuerligt, främst 

på APT och utvecklingsdagar/studiedagar. Under 2019 har ex-

tern hälsopedagogstjänst använts vid riktade insatser i olika 

verksamheter. Utgångspunkten har antingen varit utifrån med-

arbetarenkätens resultat, vidareutveckling av redan välfunge-

rande grupper och/eller bland grupper där ett behov uppstått. 

Stenungsunds kommun har sedan 2017 deltagit i det EU-

finansierade projektet HälsoGReppet. Projektet har syftat till 

att på övergripande nivå arbeta proaktivt i Göteborgsregionens 

kommuner med åtgärder för att sänka sjuktalen, i första hand 

gällande psykisk ohälsa och inom kvinnodominerade yrken. 

Andra utbildningsinsatser som även genomförts under 2019 

är arbetsmiljöutbildningar för nya chefer och skyddsombud. 

Utbildningsinsatsen har varit tvådelad, både externt av före-

tagshälsovården, samt internt från personalfunktionen gäl-

lande interna rutiner och riktlinjer gällande arbetsmiljö.

SJUKSTATISTIK

Sjukfrånvaro
Utöver ovan nämnda insatser arbetar Stenungsunds kommun 

även aktivt för att sänka sjukfrånvaron. Kommunen går in med 

tidiga insatser vid sjukfrånvaro, gör tillfälliga arbetsanpass-

ningar och arbetar aktivt med rehabilitering av sjukskriven per-

sonal för att minska antalet långtidssjukskrivningar. Från 2015 

har den totala sjukfrånvaron inom kommunen minskat från 

7,9% 2015 till 6,6% 2019. Sjukfrånvaron har minskat med 0,1 

procentenheter från 2018 till 2019. Andelen långtidssjukfrån-

varo av den totala sjukfrånvaron har minskat sedan 2017, men 

ökat mellan 2018 och 2019. Den faktiska långtidsjukfrånvaron 

är dock oförändrad från 2018 till 2019. 

Under 2018 var Stenungsunds kommun den GR-kommun 

som hade näst lägst sjukfrånvaro av alla. Motsvarande uppgifter 

finns ännu inte för 2019, men Stenungsunds kommun förvän-

tas fortsättningsvis vara en av de GR-kommuner med allra lägst 

sjukfrånvaro.

Något som bör nämnas är att kvinnornas sjukfrånvaro sta-

digt har minskat sedan 2015, medan männens sjukfrånvaro 

stadigt har ökat sedan 2016 och ökat med 0,2 procentenheter 

sedan senaste mätningen 2018. Männens sjukfrånvaro ligger 

dock fortfarande betydligt lägre än kvinnornas.

Inom kommunen är det fortfarande sektor socialtjänst som 

har högst sjukfrånvaro.

2015 2016 2017 2018 2019
Antal anställda

Tillsvidareanställda 2 043 2 141 2 127 2 173 2 193

ÅA Tillsvidareanställda 1 964 2 004 1 994 2 050 2 079

ÅA Tidsbegränsade anställda 204 208 234 199 190

Totalt antal anställda 2 274 2 388 2 406 2 423 2 414

Personalomsättning i procent* 17,5% 17,2% 16,7% 15,3% 13,6%

Könsfördelning

Andel kvinnor 83,3% 82,6% 82,3% 81,1% 81,5%

Andel män 16,7% 17,4% 17,7% 18,9% 18,5%

Medelålder kvinnor 44,6 44,7 44,6 44,8 44,8

Medelålder män 46,1 45,3 45,0 44,9 45,3

Medelålder totalt 44,8 44,8 44,7 44,8 44,9
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Statistiken är framtagen den 31 december och gäller månadsavlönade (AB) Alla 
anställningsformer.
*Personalomsättning i procent gäller tillsvidareanställda (AB).
** Statistik gällande sjukfrånvaro är framtagen den 31 december och gäller alla 
sysselsättningsgrupper (AB) och alla anställningsformer.
***Statistik är framtagen 31 oktober och gäller alla sysselsättningsgrupper (AB) 
och alla anställningsformer.

LÖNEÖVERSYN 
Löneöversyn 2019 innebar generella ökningar på 3% och där-

utöver 3 miljoner kronor för särskilda yrkeslönesatsningar. 

Inom ramen för löneöversynen har kommunen genomfört 

en lönekartläggning gällande skillnaden mellan kvinnor och 

mäns löner inom arbetsområden som anses motsvarande. Ste-

nungsunds kommun har kommit en bra bit i detta jämställdhets-

arbete. Yrkesområdena lärare tidigare åren, lärare förskola, lärare 

idrott, lärare trä- och metallslöjd, samt även personlig assistans 

och vårdbiträden omfattades av 2019 års jämställdhetssatsning. 

PERSONALKOSTNADER
Redovisningen avser kostnader för personal oavsett anställ-

ningsform samt kostnader för arvoden till förtroendevalda. 

Löner och arvoden
Kostnader för löner och arvoden inklusive personalomkostna-

der uppgick till 1 164,7 mnkr, att jämföra med 1 120 mnkr 2018. 

Detta motsvarar en kostnadsökning med 4,0%. Årets löneöver-

syn uppgick till 2,2 % på helår och 3,0 % under april-december. 

Utöver det innehöll löneöversynen 3 mnkr för extra yrkeslöne-

satsningar. Diskrepansen mellan det faktiska utfallet och löneö-

versynen förklaras med att antalet årsarbetare ökat mellan åren. 

Antalet årsarbetare har ökat från 2 050 till 2 079. Störst ökning 

återfinns inom sektor socialtjänst där sysselsättningsgraden 

ökat väsentligt. Under årets sista månader har dock antalet års-

arbetare minskat och i sektor socialtjänst är antalet årsarbetare 

under december månad i nivå med december föregående år.  

Under år 2019 uppgick kostnaden för arvoden till 7,6 mnkr,  

en ökning med 0,6 mnkr jämfört med år 2018. 

Kostnad för semester- och övertidsskuld
Semester- och övertidsskuld består av ej uttagen semester samt 

ej uttagen ersättning för arbetad övertid. Av den totala skulden 

på 72,8 mnkr utgör 69,9 mnkr ej uttagen semester och 2,9 mnkr 

okompenserad övertid. Jämfört med 2018 har skulden minskat 

med 0,2 mnkr. Semesterlöneskulden ökar i takt med att lönerna 

ökar. Antalet sparade semesterdagar har emellertid minskat med 

1 403 dagar, vilket förklarar skuldens nedgång. Detta är i linje med 

ändrade regler för hur många dagar en medarbetare kan spara. 

Kostnad för pensioner
Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 546,0 en minskning 

med 3,7 mnkr sedan år 2018. Genom centrala löneavtal har kom-

munens anställda rätt till tjänstepension grundad på anställning 

hos arbetsgivaren. Förtroendevalda erhåller pension enligt kom-

munens reglemente om pensioner till förtroendevalda. Rätten till 

pension för förtroendevalda förutsätter att arbetsinsatsen är fast-

ställd till minst 40 procent av heltid och omfattar minst en man-

datperiod. Pensionen samordnas med eventuell inkomst av tjänst. 

  

2017 
män

2017 
kvinnor

2018 
män

2018 
kvinnor

2019 
män

2019 
kvinnor

Antal anställda

Sektor utbildning 262 960 259 947 269 947

Sektor socialtjänst 76 814 89 801 86 794

Sektor  
samhällsbyggnad

43 54 64 58 40 50

Sektor stödfunktioner 43 152 47 156 49 171

Sjukfrånvaro i procent**

Sektor utbildning 3,4% 7,0% 3,9% 6,5% 4,0% 6,1%

Sektor socialtjänst 4,0% 9,4% 5,0% 8,8% 5,7% 8,8%

Sektor  
samhällsbyggnad

4,0% 4,4% 3,3% 5,5% 2,2% 5,5%

Sektor stödfunktioner 1,4% 5,7% 2,7% 6,0% 3,8% 6,1%

Totalt 3,4% 7,8% 3,9% 7,4% 4,1% 7,2%

2015 2016 2017 2018 2019
Sjukfrånvaro**

Total sjukfrånvaro i procent 7,9%*** 7,4%*** 7,0% 6,7% 6,6%

Andel av sjukfrånvaron  
60 dagar eller mer

- - 46,9% 40,6% 41,8%

Sjukfrånvaron för kvinnor 8,6%*** 8,3%*** 7,8% 7,4% 7,2%

Sjukfrånvaron för män 4,5%*** 3,8%*** 3,4% 3,9% 4,1%

Sjukfrånvaron i åldrarna  
29 år eller yngre

6,7%*** 6,0%*** 5,1% 4,6% 5,4%

Sjukfrånvaron i åldrarna  
30 - 49 år

7,3%*** 6,9%*** 6,3% 6,4% 5,7%

Sjukfrånvaron i åldrarna  
50 år eller äldre

8,9%*** 8,6%*** 8,5% 7,9% 7,9%

Chefer

Antal kvinnor 84 100 93 90 92

Antal män 28 30 30 28 29

Totalt antal chefer 112 130 123 118 121

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Arvoden 4,6 3,7 5,7 7,0 7,6

Löner 734,5 822,8 837,3 854,4 882,2

Personalomkostnader 218,6 248,8 249,0 258,6 274,9

Summa 957,7 1 075,3 1 092,0 1 120,0 1 164,7

Övriga personalkostnader 64,4 66,4 73,0 78,8 79,4

Personalkostnader totalt 1 022,1 1 141,7 1 165,0 1 198,8 1 244,1

37



Finansiella rapporter

38



STENUNGSUNDS ÅRSREDOVISNING 2019  |  29

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning
Belopp i mnkr Kommunkoncernen Kommunen

2018 2019 Not 2018 2019 Not
Verksamhetens intäkter 632,6 651,2 1 449,0 458,3 2

Verksamhetens kostnader -1 899,8 -1 980,2 2, 4 -1 801,4 -1 877,1 3

Jämförelsestörande poster - - - - 4

Avskrivningar -129,7 -128,3 3 -82,7 -80,2 5

Verksamhetens nettokostnader -1 396,9 -1 457,3 -1 435,2 -1 499,0

Skatteintäkter 1 374,4 1 430,4 1 374,4 1 430,4 6

Generella statsbidrag och utjämning 139,8 150,3 139,8 150,3 7

Verksamhetens resultat 117,3 123,4 78,9 81,7

Finansiella intäkter 4,7 3,1 7,5 5,8 8

Finansiella kostnader -25,7 -27,7 -18,2 -19,9 9

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 96,3 98,8 68,2 67,6
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Belopp i mnkr Kommunkoncernen Kommunen
2018 2019 Not 2018 2019 Not

TILLGÅNGAR

Immaterialla anläggningstillgångar 20,3 18,0 2,5 4,4 11

Materiella anläggningstillgångar 2 382,0 2 564,3 1 394,4 1 538,0 12

 -  Mark, byggnader, tekniska anläggningar 2 118,7 2 249,5 1 297,6 1 427,3

 -  Maskiner och inventarier 263,3 314,8 96,8 110,7

Finansiella anläggningstillgångar 24,6 28,8 138,1 131,3 13

Summa anläggningstillgångar 2 426,9 2 611,1 1 535,1 1 673,7

Förråd 0,7 0,7 0,1 0,1

Kortfristiga fordringar 160,6 165,3 122,2 142,3 14

Kassa och bank 71,2 107,8 5 17,1 61,4 15

Tomtmark för försäljning 72,7 74,6 72,7 74,6

Summa omsättningstillgångar 305,2 348,4 212,1 278,4

SUMMA TILLGÅNGAR 2 732,1 2 959,5 1 747,1 1 952,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 671,5 770,3 6 253,8 321,4 16

Varav årets resultat 96,3 98,8 68,2 67,6

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 551,4 548,1 549,7 546,0 17

Övriga avsättningar 40,2 45,0 4,4 4,2 18

Summa avsättningar 592,3 593,1 7 554,1 550,2

SKULDER

Långfristiga skulder 951,0 1 080,6 8 578,5 720,1 19

Kortfristiga skulder 518 515,5 9 360,7 360,4 20

Summa skulder 1 469 1 596,1 939,2 1 080,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 732,1 2 959,5 1 747,1 1 952,1

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarförbindelser 0,3 0,3 10 - -

Borgensåtaganden 118,2 84,9 567,5 548,8 21

Operationella hyres- och leasingavtal 93,9 106,8 133,6 209,5 22

Fastighetsinteckningar 38,2 11,0 - -

Balansräkning
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Kassaflödesanalys
Belopp i mnkr Kommunkoncernen Kommunen

2018 2019 Not 2018 2019 Not
LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat 96,3 98,8 68,2 67,6

Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar - -0,2

Justering för ej likviditetspåverkande poster 117,1 109,6 73,6 74,8 10

Förändring omsättningstillgångar 11,1 6,6 11,4 22,1

Förändring kortfristiga skulder 18,9 -2,5 15,7 -0,3 20

Verksamhetsnetto 243,4 212,5 168,9 119,8

INVESTERINGAR

Förvärv av materiella tillgångar -159,0 -316,1 -136,0 -232,9

Försäljning av materiella tillgångar 0,5 0,5 0,5 0,5 12

Investeringsbidrag 3,1 15,2 3,1 15,2

Förvärv av finansiella tillgångar - -5,2 - -

Försäljning av finansiella tillgångar - - - -

Investeringsnetto -155,4 -305,6 -132,4 -217,2

FINANSIERING

Långfristig upplåning -125,4 131,0 -70,0 140,0 19

Förändring långfristiga skulder -2,2 -1,4 -3,5 1,7 19

Finansnetto -127,6 129,6 8 -73,5 141,7

Förändring av likvida medel -39,6 36,6 -37,0 44,3

Likvida medel vid årets början 110,8 71,2 54,1 17,1

Likvida medel vid årets slut 71,2 107,8 5 17,1 61,4 15

Kassaflödesanalysen visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investe-
rings- och finansieringsverksamheten. Summan av detta visar årets förändring av 
likvida medel.

Stenungsunds kommun redovisar enligt indirekt metod.
Årets resultat före finansiella poster exklusive realisationsvinster/-förluster 

samt återläggning av ej likvidpåverkande poster i form av bland annat avskriv-
ningar och avsättningar har justerats med årets förändring i rörelsekapital (lager, 
kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder). Detta flöde är för kommunen 
119,8 mnkr respektive 212,5 mnkr för koncernen.

Kassaflödet inom investeringsverksamheten (likviditetspåverkan avseende 
förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar) uppgår för kommunens del till 
-217,2 mnkr respektive -305,6 mnkr för koncernen.

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten är 141,7 mnkr i kommunen och 
129,6 i koncernen. Låneskuldens del har ökat med 140,0 mnkr för kommunen och 
131,0 för koncernen

Årets kassaflöde (förändring av likvida medel) har ökat med 44,3 mnkr för 
kommunen och ökat med 36,6 mnkr för koncernen. Föregående år hölls likvida 
medel medvetet på en låg nivå då marknadens negativa ränta innebar en kost-
nad på banktillgodohavande. Under 2019 förändrades villkoren för banktillgodo-
havande. 
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Not 1 

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och följer i all väsentlighet rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Avvikelser från detta avser redovis-
ning av pensioner, RKR R 10. En beskrivning från avsteget från rekommendatio-
nen återfinns under rubriken pensionsskuld. 

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
tillgångarna kommer att tillgodogöra kommunen och de kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget 
annat anges.

Förändrade redovisningsprinciper

Komponentavskrivning
Stenungsunds kommun tillämpar komponentredovisning på materiella anlägg-
ningar från och med 2018. Under 2019 delades alla historiska anläggningar av 
väsentligt värde in i komponenter. Tillämpningen innebär att en anläggning 
delas in i komponenter som ges olika avskrivningstider utifrån faktisk bedömd 
nyttjandetid. Konsekvensen blir en förskjutning från löpande underhåll till rein-
vestering. Effekten blir en jämnare resultatutveckling över tid. För Stenungsunds 
kommun har det inneburit att avskrivningstiden blivit längre på ett stort antal 
anläggningstillgångar, vilket medför lägre avskrivningskostnader per år. På sikt 
kommer dock kostnaderna för avskrivningar att öka. Indelning i komponenter 
ska göras för investeringar över 250 tkr. Varje enskild komponent ska utgöra 
minst 250 tkr för fastigheter och 100 tkr för tekniska anläggningar. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas i not. Poster med väsentligt belopp 
och som anses viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder 
betraktas som jämförelsestörande.

Skatteintäkter
De redovisade skatteintäkterna består av de preliminära skatteinbetalningarna 
under inkomståret, en prognos för slutavräkning och skillnaden mellan den 
slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten för föregående år. Den 
preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprog-
nos i enlighet med rekommendation RKR R 2. 

Övriga intäkter
VA-anslutningsavgifter och investeringsbidrag redovisas som en förutbetald 
intäkt i enlighet med RKR R2. Enligt RKR:s styrelsemöte 2019-06-18 kan kom-
muner välja att redovisa gatukostnadsersättningar enligt RKR 18.1 eller RKR R2. 
Stenungsunds kommun har valt att redovisa enligt RKR 18.1 De förutbetalda in-
täkterna redovisas som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningar-
nas nyttjandetid. Motiven till valet är minska den direkta kostnaden för gatorna 
i form av avskrivningar istället för att inkomsten förbrukas på ett kortsiktigt sätt 
genom att intäktsföras direkt. Om RKR R2 hade tillämpats hade kommunens 
resultat påverkats positivt med 18,3 mnkr. 

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nytt-
jandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten 
görs emellertid inga avskrivningar. Från och med 2018 tillämpar Stenungsund 
komponentavskrivning på nyinvesteringar. Från och med 2019 har komponent-
indelning på historiska anläggningar gjorts. Följande avskrivningstider tillämpas 
normalt i kommunen: 3, 5, 10, 20, 30, 50 år. Omprövning av avskrivningstider har 
gjorts under året. 

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden. Normalt beräknas nyttjandeperioden till 3 år, men i före-
kommande fall 5 och 10 år. 

Leasing 
Som finansiell leasing redovisas leasingavtal med en avtalstid överstigande tre 
år och som uppgår till betydande värde. De redovisas i balansräkningen som 
materiell anläggningstillgång och långfristig skuld.

Övriga leasingavtal inom kommunen redovisas som operationella leasing-
avtal, 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. 

Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras som operationella 
då de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet i allt väsentligt inte 
övergår till kommunen.

Anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod på minst tre 
år klassificeras som en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde är satt till 25 tkr. Anläggningstillgångar 
har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med planenliga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Ränteutgifter aktiveras inte. Kom-
munen tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som 
kostnad i resultaträkningen den period de hänför sig till. Stenungsunds kommun 
tillämpar komponentavskrivning för nyanskaffningar på anläggningar från och 
med 2018 och historiska anläggningar från och med 2019. 

Pensionsskuld
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt fullfonderingsmodellen. 

Enligt 6 kap 4§ LKBR ska pensionsförpliktelser som tjänats in före år 1998 
inte tas upp som skuld eller avsättning. I bokslutet 2011 lyftes hela skulden in 
i balansräkningen och från och med 2012 redovisas kommunens pensionsåta-
gande enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Kommunen följer därmed 
inte RKR R 10. Motiven för fullfondering är att det ger en mer rättvisande bild av 
kommunens finansiella ställning och att de grundläggande principerna om öp-
pen och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Om kommunen hade följt RKR 
R10 hade årets resultat påverkats negativt med 14,4 mnkr. Det egna kapitalet 
hade påverkats med 445,9 mnkr och gett en soliditet på 39%. 

Avsättningens storlek baseras på KPA:s pensionsberäkning och följer RIPS17.
Kommunen betalar ut hela den så kallade individuella delen till de anställda. 

Den del av den individuella delen som inte betalats under året redovisas som en 
kortfristig skuld i bokslutet och betalas ut under efterföljande år. 

Avsättningar
Avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp 
enligt RKR R 9, Avsättningar och ansvarsförbindelser. Kommunen har tagit upp 
avsättning för deponier som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen och är baserad på en kalkyl gjord 2016. Beloppet har nuvärdesbe-
räknats och beloppet har omprövats på balansdagen och bedömningen är att 
någon ny avsättningen inte behöver göras. 

Avsättning av ålderspension och efterlevandepension för förtroendevalda 
har beräknats tom 31/12 2019. Avsättningen och ansvarsförbindelsen avseende 
förtroendevalda finns med i balansräkningen. 

Sammanställda räkenskaper
I den kommunala koncernen ingår bolag och kommunalförbund där kommunen 
har minst 20 % inflytande enligt RKR R 16. Kommunkoncernens medlemmar och 
ägarandelar framgår under ”Ekonomisk analys koncernen”. Föregående år om-
fattades inte Soltak AB och Södra Bohusläns Räddningstjänst i de sammanställ-
da räkenskaperna då bedömningen gjordes att åtagandet inte var väsentligt för 
den samlade bilden av kommunens kostnader. Under 2019 har bedömningen 
gjorts att åtagandet är väsentligt.

De sammanställda räkenskaperna har upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Alla interna mellanhavanden av väsentlig betydelse 
har eliminerats för att ge en rättvisande bild av kommunkoncernens totala 
ekonomi.

Noter kommunen 
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2018 2019
Not 2

Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter 138,5 145,3

Hyror och arrenden 35,8 42,3

Bidrag 147,7 144,3

Exploateringsintäkter 36,1 21,3

Övriga intäkter 90,9 105,1

Summa 449,0 458,3

Not 3

Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter -1 127,1 -1 165,0

Pensionskostnader -65,8 -71,3

Bidrag -43,4 -48,0

Externhyror -53,7 -55,7

Köpta tjänster -315,1 -338,4

Material samt övriga kostnader -196,5 -198,7

Summa -1 801,4 -1 877,1

Not 4

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster  - -

Summa - -

Not 5

Avskrivningar

Avskrivningar immateriella anläggingar -0,3 -1,1

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar -60,4 -56,8

Avskrivning maskiner och inventarier -20,4 -22,1

Nedskrivningar -1,9 -0,2

Summa -82,7 -80,2

Not 6

Skatteintäkter

Preliminär skatteintäkt 1 379,7 1 441,2

Preliminär slutavräkning innevarande år -3,8 -11,4

Slutavräkningsdifferens föregående år -1,6 0,6

Summa 1 374,4 1 430,4

Not 7

Generella statsbidrag

Inkomstutjämning, bidrag 70,5 72,0

Kostnadsutjämningsbidrag/ -avgift -10,4 -11,0

Regleringsbidrag/ -avgift 4,1 18,6

Generella bidrag 12,3 6,1

Kommunal fastighetsavgift 51,7 53,3

Bidrag/avgift för LSS-utjämning 11,6 11,3

Summa 139,8 150,3

2018 2019
Not 8

Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 3,8 2,5

Ränteintäkter 1,6 1,4

Övriga finansiella intäkter 2,1 1,9

Summa 7,5 5,8

Not 9

Finansiella kostnader

Räntekostnader -7,1 -6,4

Ränta på pensionsavsättning -10,0 -13,2

Övriga finansiella kostnader -1,0 -0,3

Summa -18,2 -19,9

Not 10

Ej likvidpåverkande poster

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar 82,7 80,2

Förlust vid avyttring anläggningstillgångar - 0,3

Avsatt till pensioner -3,2 -3,6

Utrangering omsättningstillgångar - 2,8

Periodisering investeringsbidrag -6,6 -6,6

Avsättning deponi 0,4 -

Riskkostnad 0,3 1,7

Summa 73,6 74,8

Not 11

Immaterialla anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 2,8 5,8

Ackumulerade avskrivningar -0,3 -1,4

Pågående ny- och ombyggnader 0,0 -

Summa 2,5 4,4

Redovisat värde vid årets början 0,2 2,5

Årets investeringar 2,6 3,0

Årets avskrivningar -0,3 -1,1

Redovisat värde mark och byggnader 2,5 4,4

Linjär avskrivning tillämpas
Avskrivningstider 3-10 år
Genomsnittlig nyttjandeperiod 5,2 år
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2018 2019
Not 12

Materiella anläggningstillgångar

Mark och byggnader

Anskaffningsvärde 2 060,2 2 142,0

Ackumulerade avskrivningar -846,9 -897,5

Pågående ny- och ombyggnader 84,3 182,8

Summa bokfört värde 1 297,6 1 427,3

Linjär avskrivning tillämpas
Avskrivningstider 20-50 år
Genomsnittlig nyttjandetid 43,6 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 311,8 325,5

Ackumulerade avskrivningar -215,0 -222,0

Pågående ny- och ombyggnader 0,0 7,2

Summa bokfört värde 96,8 110,7

Linjär avskrivning tillämpas
Avskrivningstider 3-10 år
Genomsnittlig nyttjandetid 10 år

Mark och byggnader

Redovisat värde vid årets början 1 239,7 1 297,6

Årets investeringar 116,2 209,8

Årets avskrivningar -60,4 -56,8

Nedskrivningar/utrangeringar -0,6 -0,5

Omklassficering maa komponentindelning -16,4

Omklassificering anslutningsavgift 2,7 -6,4

Redovisat värde mark och byggnader 1 297,6 1 427,3

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 100,5 96,8

Årets investeringar 17,2 20,1

Årets avskrivningar -20,4 -22,1

Nedskrivningar/utrangeringar -0,50 -

Försäljningar - -0,5

Omklassficering maa komponentindelning - 16,4

Redovisat värde maskiner och inventarier 96,8 110,7

Summa materiella anläggningstillgångar 1 394,4 1 538,0

Not 13

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Stenungsundshem AB 35,8 35,8

Std’s Energi och Miljö AB 0,2 0,2

Soltak AB 1,6 1,6

Kommuninvest 17,5 18,6

Renova AB 2,9 2,9

Fjärrvärmestiftelsen, grundfondskapital 0,4 0,4

Summa aktier o andelar 58,4 59,5

2018 2019

Långfristiga fordringar inom koncernen 76,7 70,9

Bostadsrätter 0,9 0,9

Övriga långfristiga fordringar 2,1 0,0

Summa 138,1 131,3

Not 14

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 28,3 27,2

Statsbidragsfordringar 35,9 40,3

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 33,4 43,5

Övriga kortfristiga fordringar 24,5 31,3

Summa 122,2 142,3

Not 15

Kassa o bank

Bankkonton 1,2 2,2

Koncernkonto 15,9 59,2

Summa 17,1 61,4

Not 16

Eget kapital

Ingående eget kapital 185,6 253,8

Årets resultat 68,2 67,6

Utgående eget kapital 253,8 321,4

Not 17

Specifikation - avsatt till pensioner

Intjänad pensionsrätt 303,7 297,4

Förmånsbestämd ålderspension 64,9 72,3

Särskild avtals-/ålderspension 0,4 0,5

Pension till efterlevande 4,2 4,4

PA-KL pensioner 50,3 48,6

Förtroendevalda 5,1 5,3

Livränta 13,1 10,9

SAP-R 0,5 -

Löneskatt 107,3 106,6

Summa avsatt till pensioner 549,7 546,0

Avsättningar för pensioner

Ingående avsättning, inkl löneskatt 77,7 89,6

Pensionsutbetalningar -2,0 -2,2

Nyintjänad pension 9,1 8,2

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,6 2,2

Sap-R 0,5 -0,5

Förändring löneskatt 3,4 2,8

Övrig post -0,7 0,0

Utgående avsättning 89,6 100,1
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2018 2019
Avsättning till pensioner intjänade före 1998

Ingående avsättning, inkl löneskatt 475,2 460,2

Pensionsutbetalningar -20,6 -22,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning 8,3 11,7

Övrigt 1,2 -1,2

Förändring löneskatt -4,0 -2,8

Utgående avsättning 460,2 445,9

Summa avsättning pensioner 549,7 546,0

Aktualiseringsgrad 97 %

Beräkningsgrund för pensioner framgår av not 1

Not 18

Övriga avsättningar

Avsatt för återställning av deponi

Redovisat värde vid årets början 4,1 4,4

Nya avsättningar 0,4 -

Ianspråktagna avsättningar -0,1 -0,2

Summa övriga avsättningar 4,4 4,2

Not 19

Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut 480,0 620,0

Övriga långfristiga skulder 4,4 4,4

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Gatukostnadsersättningar 19,2 18,3

Genomsnittlig nyttjandetid 19,6

Anslutningsavgifter 73,1 75,8

Genomsnittlig nyttjandetid 30,3

Övriga investeringsbidrag 1,9 1,6

Genomsnittlig nyttjandetid 23,7

Summa 578,5 720,1

Beräkningsgrund för gatukostnadsersättning framgår av not 1

Not 19 a

Marknadsvärden ränteswappar
Kommunen använder endast ränteswappar som finansiellt instrument för att 
säkra ränterisk. Nedan görs en beskrivning av vilka säkringsrelationer  
avseende swappar som fanns utestående på balansdagen.
Kommunen har inte förtidsinlöst eller förlängt några swapkontrakt under 
perioden.
Alla kommunens lån är upptagna i Kommuninvest.

Förfall till räntejustering enligt följande, tkr:

2020 30 000 30 000

2021-2024 110 000 80 000

2025 eller senare

Summa 140 000 110 000

Derivat

Nominellt värde swapkontrakt, tkr 140 000 110 000

Marknadsvärde 2019-12-31 131 422 105 079

Undervärde -8 578 -4 921

2018 2019
Genomsnittsränta inklusive derivat 1,36% 1,16%

Genomsnittsränta exklusive derivat 0,48% 0,48%

Räntebindning inklusive derivat 1,85år 1,76år

Räntebindning exklusive derivat 1,61år 1,50år

Motparter swapkontrakt

Nordea 90 000 60 000

SEB 50 000 50 000

Summa 140 000 110 000

Räntekostnader

Räntekostnader totalt 7 095 6 394

 - därav derivat 5 654 3 776

Säkringsinstrumentens påverkan
Räntesäkringen utgår från finanspolicyns risknivåer. Räntederivaten har möjlig-
gjort att nivåer avseende räntebindning enligt finanspolicy har kunnat uppfyllas.

Not 20

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 95,8 94,4

Semesterlöneskuld 73,0 72,8

Personalens skatter och avgifter 18,6 18,3

Löneskatt 10,6 12,0

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 126,6 137,8

Övrigt 36,0 25,1

Summa 360,7 360,4

Not 21

Borgensåtaganden

Stenungsundshem AB 449,3 439,9

Renova AB,pensionsförpliktelser 0,8 0,8

Soltak AB 23,3 23,2

Småhus-statliga bostadslån 0,0 -

Bostadsrättsföreningar 77,8 72,2

Övriga föreningar 16,2 12,7

Summa 567,5 548,8

Not 22

Operationella hyres- och leasingavtal

Framtida hyresavgifter fastigheter

 - som förfaller inom ett år 45,8 47,5

 - som förfaller inom två till fem år 77,1 124,3

 - som förfaller senare än fem år 3,7 25,0

Summa hyresavgifter fastigheter 126,6 196,8

Framtida leasing/hyresavgifter övrigt

 - som förfaller inom ett år 1,6 3,7

 - som förfaller inom två till fem år 5,4 9,0

 - som förfaller senare än fem år

Summa övriga leasing/hyresavgifter 7,0 12,7

SUMMA 133,6 209,5
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Not 23 Kommuninvest 
Stenungsunds kommun har i maj 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2019-12-31 varit medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
ha ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhål-
lande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskom-
munernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid uppskattning av den finansiella effekten av Stenungsunds kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 
kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av 
de totala förpliktelserna uppgick till 1 226 470 991 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 1 220 608 610 kronor.

Not 24  Räkenskapsrevision

Den totala kostnaden för kommunrevision uppgår till 1 085 tkr varav kostna-
den för sakkunnigt biträde uppgår till 632 tkr.  
Kostnaderna för räkenskapsrevision uppgår till 215 tkr och avser kostnader 
för granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.

Not 25  Särredovisningar

Särredovisningar har upprättats enligt fjärrvärmelagen (2008:263) och  
finns tillgängliga hos Stenungsunds Energi AB, tel 0303-73 10 00,  
www.stenungsundsenergi.se

Not 26 Närstående relationer

Kommunkoncernen har interna transaktioner om 90,1 mnkr.  
Kommunens största närstående leverantör är Stenungsundshem,  
Stenungsunds Energi och Miljö samt Soltak.
Kommunens ledning har inga närstående relationer med externa  
organisationer som kommunkoncernen har avtalsförhållanden med.

Not 27 Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.
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Noter koncernen 

2018 2019
Not 1

Verksamhetens intäkter

Avgifter och hyror 339,2 365,9

Bidrag 148,4 146,8

Exploateringsintäkter 39,5 21,3

Övriga intäkter 105,5 117,2

Summa 632,6 651,2

Not 2

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader 1181,4 1224,2

Pensionskostnader 70,9 80,2

Bidrag 43,4 48,0

Externhyror 17,6 35,4

Köpta tjänster 252,4 255,5

Material samt övriga kostnader 327,6 328,8

Skattekostnad 6,5 8,1

Summa 1 899,8 1 980,2

Not 3

Avskrivningar

Avskrivningar 129,7 128

Nedskrivningar - 0,3

Summa 129,7 128,3

Not 4

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt 5,3 8,3

Uppskjuten skatt 1,2 0,9

Summa 6,5 9,2

Not 5

Likvida medel

Koncernkonto 15,9 59,2

Bank 55,3 48,6

Summa 71,2 107,8

2018 2019
Not 6

Eget kapital

Ingående eget kapital 575,2 671,5

Årets resultat 96,3 98,8

Utgående eget kapital 671,5 770,3

Not 7

Avsättningar

Pensionsavsättningar 551,4 548,1

Avsättning deponi 4,2 4,4

Uppskjuten skatt 36,7 40,6

Summa 592,3 593,1

Not 8

Långfristiga skulder

Skulder till banker, kreditinstitut mfl 849,4 980,5

Övriga långfristiga skulder 101,6 100,1

Summa 951,0 1 080,6

Not 9

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 100,8 102,3

Skulder till kreditinstitut 112,1 113,5

Löneskatt 11,3 12,0

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 253,5 250,2

Övrigt 40,3 37,5

Summa 518,0 515,5

Not 10

Ansvarsförbindelse

Stenungsundshem AB, FASTIGO 0,3 0,3

Summa 0,3 0,3
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Budget Bokslut Budget Bokslut Budget-
mnkr 2018 2018 2019 2019 avvikelse
Politisk verksamhet -9,5 -9,2 -11,3 -10,7 0,5

Kommunövergripande -55,3 -28,2 -60,4 -30,6 29,8

Sektor utbildning

Sektorsövergripande -9,5 -11,5 -9,5 -13,8 -4,3

Förskola -166,0 -165,3 -156,8 -151,4 5,4

Grundskola -323,2 -330,7 -304,2 -311,6 -7,4

Staben -53,4 -53,0 -58,7 -58,9 -0,2

Gymnasium -109,2 -112,6 -107,7 -109,3 -1,6

Särskola -21,5 -23,4 -23,2 -22,1 1,1

Kompetens och utveckling -28,6 -28,9 -29,3 -27,6 1,7

Kultur/fritid -38,9 -38,8 -40,6 -40,6 0,0

Sektor socialtjänst

IFO -109,8 -115,7 -106,6 -117,7 -11,1

Funktionshinder -153,4 -159,0 -160,4 -156,6 3,8

Vård och omsorg -242,2 -244,9 -241,0 -255,3 -14,3

Sektor samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad inkl färdtjänst -51,4 -58,6 -47,3 -49,0 -1,7

Idrott anläggning -31,4 -32,0 -42,0 -42,0 0,0

VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Renhållning (avgiftsfinansierad) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sektor stödfunktioner

Stödfunktioner -63,8 -73,4 -72,7 -77,6 -4,9

 - Måltid (ramfinansierad from 2019) -51,1 -50,7 0,4

 - Fastighet (intäktsfinansierad) 0,2 0,4 0,2

Kalkylerad kapitalkostnad 102,0 100,5 105,6 98,6 -7,0

Avskrivningar -81,6 -81,1 -82,7 -80,2 2,5

Nettokostnad -1 446,8 -1 465,9 -1 499,8 -1 506,7 -6,9

Finansverksamheten 1 458,6 1 502,6 1 529,6 1 556,2 26,6

Årets resultat exklusive exploatering 11,8 36,7 29,8 49,5 19,7

Exploatering 31,5 0,0 18,1 18,1

ÅRETS RESULTAT 11,8 68,2 29,8 67,6 37,8

Driftsredovisning 
Kommunen gör ett starkt resultat på nedersta raden. Resultatet innefattar såväl 
underskott som överskott, dock redovisar samtliga sektorer underskott. 
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Kommunens investeringar delas in i större investeringar, lo-

kalinvesteringar och sektorernas löpande investeringar. De lö-

pande investeringarna är sektorernas återinvesteringar i främst 

inventarier. De större investeringarna är av engångskaraktär, 

tex resecentrum och Stenungsund Arena. Investeringar inom 

den avgiftsfinansierade verksamheten är sådana som ska finan-

sieras genom verksamhetens intäkter i form av avgifter från 

kunder, bland annat vatten och avloppsavgifter.

225 miljoner kronor 2019
Under 2019 investerade Stenungsunds kommun för netto 

225 mnkr. Brutto uppgick investeringarna till 233 mnkr. 

Investeringsbudgeten för 2019 uppgick till 306 mnkr vilket 

innebär en avvikelse på 81 mnkr. Budgetavvikelsen beror både 

på försenade projekt inom infrastruktur samt försenad mudd-

ring och spontning av hamnen.

Bland kommunens större investeringar ingår Stenungsund 

Arena som stod klar i augusti 2018. Budgeten för projektet är 

fördelad över flera år och uppgår totalt till 236 mnkr efter en 

utökad budget om 16 mnkr. Utökningen beror på att projek-

tet haft oförutsedda kostnader i form av större betongarbeten, 

asbestsanering samt att grundfastigheten var i sämre skick än 

beräknat. Den sista etappen består av en friskvårdsanläggning 

som invigdes i april 2019. 

Investeringsredovisning 
Stenungsunds kommun har under 2019 investerat för 225 mnkr, vilket är 89 mnkr 
högre än 2018. Under året har stora byggnationer pågått så som LSS gruppbostad 
i Svenshögen, nybyggnation av Brudhammars förskola, tillbyggnad av Spekeröds 
förskola, Hallerna idrottshall och skola samt färdigställande av Stenungsund Arena.

Budget Utfall Budget-
tkr Beslutat totalbudget Ack utfall Avvikelse 2019 2019 avvikelse
Större investeringar

 - Stenungsund Arena 236 000 235 361  639 22 119 21 023 1 096

 - Gruppboende LSS Svenshögen 26 000 17 532 8 468 11 636 17 066 -5 430

 - Brudhammar förskola 58 980 51 534 7 446 38 848 43 155 -4 307

 - Spekeröds förskola, utbyggnad 21 300 8 754 12 546 13 346 8 599 4 747

 - Hallerna idrottshall och skola 64 000 28 958 35 042 21 379 28 207 -6 828

 - Resecentrum 125 000 10 261 5 948 4 313

 - Spontning muddring kaj 17 271 938 16 333

 - IT-investeringar 7 500 1 169 6 331

 - Markinköp 25 196 4 056 21 140

 - Investeringsreserv 8 500 8 500

Lokalinvesteringar 40 565 38 017 2 548

Sektor utbildning 6 111 4 530 1 581

Sektor socialtjänst 5 090 4 225 865

Sektor stödfunktioner 4 793 2 526 2 267

Sektor samhällsbyggnad 40 264 13 225 27 039

Avgiftsfinansierad verksamhet 33 381 32 244 1 137

Summa Nettoinvesteringar 2019 515 280 342 139 48 141 306 260 224 928 81 332

NOT: BUDGETJUSTERINGAR UNDER ÅRET
2019-10-10 Kommunfullmäktige beslutar att utöka den totala investeringsbudgeten för Stenungsund Arena med 16 mnkr, till en  

total budget på 236 mnkr. Investeringsmedel tillförs inom befintlig investeringsram för år 2019. 
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I maj 2017 togs beslut i kommunfullmäktige att bygga ett LSS-

boende i Svenshögen. Projektet har försenats och första spad-

taget togs den 26 augusti 2019. I dagsläget är det tätt hus och 

invändiga arbeten pågår. Slutbesiktning av anläggningen är be-

räknad till slutet av juni 2020. Prognos för projektet är budget 

i balans. 

Projekt Brudhammar ligger före i tidsplan vilket är skälet till 

den negativa avvikelsen för 2019. Invändiga arbeten är nästan 

färdigställda och på utsidan pågår anläggning av sandlådor och 

förberedelser för lekredskap. Buskar och träd är planterade. 

Slutbesiktningen är tidigarelagd och kommer ske i slutet av april.

Tillbyggnaden av Spekeröds förskola är i full gång. Invändiga ar-

beten pågår och entreprenaden beräknas vara färdig i juni 2020. 

Därefter påbörjas arbetet med ombyggnationen i befintlig för-

skola. Arbetet ska vara färdigställt till terminsstart hösten 2020.

Byggnationen av Hallerna idrottshall och skola pågår. Stommen 

är rest och arbetet flyter på bra. Inflyttningsdatum är planerad 

till början av december 2020. Prognos för hela projektet är bud-

get i balans. 

I kommande planeringsperiod har kommunen en hög inves-

teringsvolym och det planeras för stora byggnationer i lokaler 

och infrastruktur.
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EKONOMISKT RESULTAT
Sektor utbildning redovisar ett underskott om 5 331 tkr. De 

främsta anledningarna till underskottet är kostnader för skol-

skjuts utöver budget, lägre intäkter från statsbidraget för max-

taxa samt budgetavvikelser inom de kommunala grundskolen-

heterna. Resultatet är något bättre än det som prognostiserats 

under året.

Sektorns nettokostnad har minskat 2019 jämfört med 2018 

beroende på att kostnaderna för måltid belastar måltidsenhe-

ten som från och med 2019 har en egen budgetram. Justerat för 

måltidskostnaden så har nettokostnaden ökat med 1,6%. Per-

sonalkostnaderna har ökat med 3,0% medan lokalkostnaderna 

har minskat till följd av övergången till komponentavskrivning. 

Under det sektorsövergripande ansvaret redovisas ett un-

derskott om 4 321 tkr. Underskottet beror på kostnader för 

skolskjutsar utöver budget samt på minskade intäkter från 

statsbidragen för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder. Kost-

nadsökningen för skolskjutsarna motsvarar 7,3% och beror på 

prisökning snarare än volymförändring. 

Förskolan redovisar ett överskott om 5 381 tkr. Överskottet 

beror dels på att en rektorstjänst varit vakant under året och 

dels på överskott inom de kommunala förskolenheterna. För-

skolorna har under året arbetat med att öka antalet förskol-

lärare men det råder fortfarande brist på behöriga sökande till 

tjänsterna. Bristen på utbildad personal leder till lägre kostna-

der än vad som budgeterats.

Grundskolan redovisar ett underskott om 7 368 tkr för 2019. 

Inom verksamheten finns mindre överskott och underskott på 

olika enheter medan några enheter har betydande underskott. 

Orsaken till underskotten varierar och bland förklaringarna 

finns personalomsättning, ogynnsamma delningstal i klas-

serna samt många barn med särskilda behov. Grundskolan 

har under det gångna året arbetat med ett antal olika åtgärder 

för att komma tillrätta med sitt budgetunderskott. Grundsko-

lans kostnader för personal har ökat med 3,7% jämfört med 

2018. Lokalkostnaderna har minskat med 5,7% till följd av 

övergången till komponentavskrivning och grundskolans net-

tokostnad har ökat med 0,9% jämfört med föregående år. In-

täkten från statsbidrag har ökat markant från 2018 till 2019, 

framför allt statsbidraget för Likvärdig skola. 

Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott om 1 605 

tkr. Intäkterna från Migrationsverket har sjunkit fortare än 

förväntat under 2019. Likaså har antalet elever inom språkin-

troduktionen minskat och det har varit en utmaning för verk-

samheten att ställa om till det lägre elevantalet. Gymnasiet har 

arbetat med ett antal åtgärder för att få budgeten i balans un-

der året. Andelen elever på Nösnäsgymnasiet, hemmahörande 

i Stenungsund ökar för andra året i rad vilket ses som positivt.

Resultatet för grundsärskolan och gymnasiesärskolan är ett 

gemensamt överskott om 1 123 tkr. Inom grundsärskolan har an-

Sektor utbildning
Sektor utbildning består av fem verksamheter; förskola, grundskola, gymnasium 
och särskola, kompetens och utveckling samt kultur och fritid. Kompetens och 
utveckling består av vuxenutbildning, enheten för nyanlända samt arbetsmark-
nadsenhet. Staben, som är gemensam för verksamheterna inom sektor utbild-
ning består av två delar. Den ena delen är administrationen och den andra delen 
är stöd vilket innebär barn- och elevhälsa och enheten för flerspråkighet.

tkr 2017 2018 2019
Intäkter 617 161 634 424 615 377

Kostnader -1 343 252 -1 398 649 -1 350 662

 - varav personalkostnader -573 436 -602 044 -620 126

 - varav lokalkostnader -121 123 -122 152 -120 754

Netto -726 091 -764 225 -735 285

Budgetram 726 083 750 455 729 954

Avvikelse -8 -13 770 -5 331

Nettokostnadsutveckling 4% 5% -4%

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse
Sektorsövergripande 9 507 13 828 -4 321

Förskola 156 783 151 402 5 381

Grundskola 304 280 311 648 -7 368

Staben 58 686 58 856 -170

Gymnasieskola 107 665 109 270 -1 605

Grund- och gymnasiesärskola 23 180 22 057 1 123

Kompetens och utveckling 29 269 27 673 1 596

Kultur och Fritid 40 584 40 551 33

Summa sektor utbildning 729 954 735 285 -5 331
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Nyckeltal
Förskola / Grundskola 2017 2018 2019
Antal barn

Kommunala förskolor 1 112 1 097 1 093

Pedagogisk omsorg 20 18 17

Fristående förskolor 247 260 259

Fristående Pedg omsorg 11 17 27

Vårdnadsbidrag 3 0 0

Interkommunala förskoleplatser 5 14 16

Summa 1 398 1 406 1 412

Antal elever

Förskoleklass 301 331 325

Årskurs 1-3 1 016 992 986

Årkurs 4-6 1 024 1 037 1 024

Årskurs 7-9 922 1 043 1 058

Grundsärskola 22 31 33

Fristående skolor F-9 193 193 202

Interkommunala grundskoleplatser F-9 37 38 27

Antal folkbokförda barn 6-15 år  
(31 december)

3 544 3 588 3 614

Antal barn 

Skolbarnsomsorg 1 513 1 540 1 371

talet elever ökat till följd av fler sålda platser till andra kommuner. 

Det har lett till bättre delningstal samtidigt som rekryteringen av 

personal inte kunnat ske vid höstterminens början. Inom gymna-

siesärskolan har antalet elever minskat och det har inneburit färre 

köpta platser i Kungälv och därmed lägre kostnader.

Kompetens och utveckling redovisar ett överskott om 1 596 

tkr. Överskottet härrör från Arbetsmarknadsenheten medan 

vuxenutbildningen har en budget i balans. Arbetsmarknadsen-

heten har haft lägre kostnader för material än beräknat och en 

tjänst har sålts till samordningsförbundet. Intäkterna från eta-

bleringsschablonen har sjunkit under året efter att ha legat högt 

under ett par år som en konsekvens av de flyktingar som ankom 

Sverige 2015-2016. De fastigheter som användes som boende för 

ensamkommande barn och som fortfarande finns kvar i kom-

munen, hyrs idag ut till nyanlända. Intäkterna från hyrorna 

motsvarar inte kostnaden för inhyrningen. Mellanskillnaden 

har tidigare finansierats av etableringsschablonen men under 

2019 har det inte längre varit möjligt och av den anledningen har 

1 400 tkr tillförts enheten för nyanlända för att täcka kostnaden.

Staben redovisar ett underskott om 170 tkr. Underskottet 

som kommer från administrationen och enheten för flersprå-

kighet vägs delvis upp av överskott inom delar av barn- och elev-

hälsan. Underskotten inom enheten för flerspråkighet uppkom-

mer i takt med att intäkten från etableringsschablonen minskar.

Kultur och Fritid redovisar ett överskott om 33 tkr. Bland 

verksamhetens olika enheter finns inga stora avvikelser gent-

emot budget.

ÅRETS HÄNDELSER
Under 2019 har sektor utbildning bland annat fokuserat på att 

utveckla förstelärarna. Uppdraget för förstelärarna har förtyd-

ligats, antalet har ökat och tjänsterna har blivit permanenta. Ett 

tydligt uppdrag skapar förutsägbarhet och innebär att krav kan 

ställas utifrån uppdragsbeskrivningen. Ett annat fokusområde 

är modellen för systematiskt kvalitetsarbete som utvecklats och 

implementerats. Syftet är att på ett systematiskt sätt arbeta med 

ständiga förbättringar vilket gynnar barn och elever i verksam-

heten. SAMSYV har också varit ett utvecklingsområde under 

året som syftar till att göra studie- och yrkesvägledning till hela 

skolans ansvar. På det viset skapas likvärdighet och eleverna blir 

bättre rustade för utbildning och yrkesliv.

Förskola

Förskolan har under året implementerat den nya läroplanen 

vilket bland annat innebär att förskolecheferna nu är rektorer 

samt att verksamheten i större utsträckning använder begreppet 

undervisning. Inom förskolan finns två pågående byggnationer 

– Brudhammar som är en helt ny förskola samt en utbyggnad av 

Spekeröds förskola. Förskolan har deltagit i SYSKOM som hand-

lar om att via vuxenutbildningen utbilda barnskötare. Flera av 

de personer som deltagit i projektet arbetar nu på kommunens 

förskolor. Verksamheten har haft fortsatt svårt att rekrytera ut-

bildade förskolelärare vilket innebär att befintlig personal axlat 

ett större ansvar. 

Grundskola
Grundskolan har under året arbetat med att öka likvärdigheten 

inom skolan med stöd av statsbidraget för likvärdig skola. Syftet 

med arbetet är att ge alla elever elever möjlighet till likvärdig 

utbildning. Arbetet bedrivs genom olika förändringsgrupper, 

utbildningsinsatser och kollegialt lärande. Delar av arbetet fo-

kuserar också på likvärdighet i läromedel och lärverktyg.

Ett fokusområde har under året varit ledarskap och lärar-

skicklighet i undervisningen i syfte att öka undervisningens kva-

litet. En utbildning inom programmering har också genomförts 

i samarbete med Hogia.

Kyrkenorumskolans klass 6a vann tävlingen retorikmatchen, 

en rikstäckande tävling som anordnas av Utbildningsradion. 
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Gymnasieverksamhet 2017 2018 2019
Fördelning köpta platser, december

 -kommunala gymnasieskolor inom GR 186 173 170

 - andra kommunala/ldt gymnasieskolor  44 52 50

 - fristående gymnasieskolor 136 133 159

Totalt 366 358 379

Gymnasieverksamhet 2017 2018 2019
Kommunfördelning %,  
Nösnäsgymnasiet, december

Stenungsund 47% 52% 53%

Tjörn 26% 27% 28%

Orust 14% 13% 14%

Övriga 13% 8% 5%

Totalt antal elever 1 221 1 211 1 217

Gymnasieverksamhet 2016 2017 2018
Skolverkets nyckeltal (avser läsåret 2018/19)

Antal elever per lärare (heltidstj)

Nösnäsgymnasiet 10,3 9,9 9,6

Riket 11,1 10,6 10,2

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasie- 
elever med examen eller studiebevis, 
Nösnäsgymnasiet

13,8 14,1 13,8

Riket 14,0 14,1 14,2

Förskola / Grundskola 2016 2017 2018
Skolverkets nyckeltal (avser läsåret 2018/19)

Inskrivna barn per årsarbetare 

Förskola 5,4 4,7 5,1

Fritidshem 22,8 20,8 21,0

Familjedaghem 5,8 5,0 4,3

Antal elever per lärare

Förskoleklass 15,4 21,4 19,2

Antal elever per lärare

Grundskolan 11,5 11,7 11,8

Grundsärskolan 4,6 3,6 5,2

Kompetens och utveckling 2016 2017 2018
Vuxenutbildningen

Antal poäng/timmar i

kommunal vuxenutbildning 285 200 215 000 211 600

Antal personer, SFI 398 476 435

Antal högskoleprogram 1 1 2

Antal elever i annan kommun 147 95 99

Antal elever inom särvux 25 27 26

Antal elever på Yrkeshögskolan 26 26 79

Integrationsavdelningen

Mottagna nyanlända 139 81 70

Ensamkommande i boenden 60 0 0

Arbetsmarknadsenheten

Feriearbeten 178 245 167

Gymnasiet

Andelen Stenungsundsungdomar som väljer att läsa på 

Nösnäsgymnasiet ökade under året. Både ekonomi- och tek-

nikprogrammen är nu treparallelliga. Gymnasiet noterar en 

stor förbättring av måluppfyllelse inom vissa praktiska utbild-

ningar och har under året mottagit flera priser bland annat för 

”bästa yrkeslärare”. Gymnasiet har också fått priser inom UF-

verksamheten och teknikcollege har uppmärksammats både på 

regional och nationell nivå.

Verksamheten genomför med gott resultat en satsning på lär-

lingsutbildningar vilket i korthet innebär att stora delar av den 

yrkesspecifika utbildningen är förlagd till en arbetsplats medan 

övriga ämnen samläses.

Grund- och Gymnasiesärskola
Inom grundsärskolan har samarbetet med Kristinedalskolan 

vidareutvecklats vilket underlättar för särskolans elever att 

integreras med ordinarie skola. Ett nytt samarbete har inletts 

med Hasselgården där LSS-verksamheten för gymnasiesärsko-

leelever slagits samman med grundsärskolans fritids- och LSS-

verksamhet för elever i årskurs 6 till 9.

Kompetens och utveckling
Vuxenutbildningen har under året genomgått en omställning uti-

från behov och ekonomiska förutsättningar. SYSKOM (systema-

tisk kompetensförsörjning) har avslutats under året och ett antal 

individer är klara med sin barnskötarutbildning och ett flertal av 

deltagarna har anställning i den kommunala förskolan. Jämfört 

med föregående år har antalet driftstekniker som slutfört sin YH-

utbildning tredubblats och samtliga har fått arbete. Ett samarbete 

med gymnasiet har inletts under året inriktat på elever som har 

behov av individuella studieplaner för att slutföra sin utbildning. 

Verksamheten har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen 

kring nyanlända som behöver heltidsstudier.

Arbetsmarknadsenheten har under året också genomgått en 

omstrukturering. Genom metodutveckling kan nu insats erbju-

das utan dröjsmål. Den generellt låga arbetslösheten har inne-

burit att de som deltagit i verksamheten i allmänhet stått längre 

från arbetsmarknaden.
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Kultur och Fritid
Ett viktigt fokus för Kultur och fritid har under året varit att nå 

ut till barn och unga som är en prioriterad målgrupp och det 

har gjorts på flera olika sätt. Inom ramarna för verksamheten 

”Rum1” finns både arrangemang för ungdomar och aktiviteter 

där ungdomarna själva står för arrangemanget. Verksamheten 

riktar sig till ungdomar i åldrarna 13 till 25 år. Skapande skola 

har utvecklats med en bra struktur och samverkan med grund-

skolan. Kultur och fritid har erbjudit olika lovaktiviteter där 

parklek är ett exempel.

Under våren deltog kommunen i en regional samverkan 

inom ramarna för projektet Art Scape som resulterade i två 

muralmålningar som nu kan beskådas i kommunen. I samband 

med olika arrangemang har en rad kända personer gästat verk-

samheten däribland Stina Wollter, Tomas von Brömssen, Lill 

Lindfors och Louise Hoffsten.

FRAMTID
Utmaningar som sektor utbildning står inför under de kom-

mande åren är bland annat kompetensförsörjning, etablering 

och integration, ökad befolkning och därmed ökade lokalbe-

hov.

Det finns brist på utbildade lärare och förskolelärare, inte 

bara i Stenungsund, utan på en nationell nivå. För att attrahera 

rätt arbetskraft krävs att de som ska anställas upplever Stenung-

sund kommun som en attraktiv arbetsgivare och det ställer krav 

på alla verksamheter inom sektorn.

Allt eftersom nyanlända avslutas inom etableringen finns 

det en risk för att de inte kommer i egenförsörjning. Kompetens 

och utveckling kommer att få en framträdande roll i arbetet 

med att påskynda integration och etablering genom samverkan 

på lokal, regional och nationell nivå.

En ökande befolkning innebär att verksamheterna växer och 

under de kommande åren kommer lokalfrågorna att få stor be-

tydelse då ny- och ombyggnation av skollokaler är en komplex 

process.

Utifrån ett flerårigt budgetunderskott kommer grundskol-

ans ekonomi även under de kommande åren att vara ett fokus-

område.

Kultur och Fritid 2017 2018 2019
Antal besök på kulturhuset 371 376 334 465 337 851

Antal arrangemang 741 717 999

Antal utställningar 12 10 10

Antal besök till biblioteket 181 600 181 800 170 600

Antal utlån 286 100 257 900 238 000

Antal besök på fritidsgårdar 13 851 13 737 16 050

Antal registrerade föreningar 64 64 93

Varav bidragsberättigade 61 57 89

Varav med anläggningsstöd 24 22 23

Lokalt aktivitetsstöd i timmar 190 074 182 500 193 766
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EKONOMISKT RESULTAT   
Årets resultat för sektor socialtjänst är negativt och uppgår 

till 21 486 tkr, vilket motsvarar 4,2 % av sektorns nettobud-

get. Nettokostnadsutvecklingen för sektorn är 2,0 % och be-

ror främst på ökade personalkostnader. Lokalkostnaderna har 

minskat med 2 910 tkr, motsvarande 6,7 %, och beror på att 

kommunen gått över till komponentavskrivning och därmed 

fått lägre kapitalkostnader på grund av längre avskrivningstider 

på fastigheter. 

Vård och omsorg redovisar ett underskott motsvarande 14 

502 tkr. Särskilt boende (SÄBO) visar ett negativt resultat på 

11 360 tkr vilket beror på medarbetares ökade tjänstgöringsgrad 

inom flera enheter. Detta har i sin tur lett till en överanställning 

på enheterna och bemanningen har inte anpassats efter bud-

get. Samtidigt uteblev de tidigare statliga stimulansmedel som 

verksamheten använde för nattjänster inom SÄBO (3,0 mnkr) 

och verksamheten har inte i tillräcklig omfattning ställt om be-

manningen utifrån grundbudget. Verksamheten har haft högre 

sjuktal än budgeterat vilket leder till dyra lösningar då vikarier 

oftast täcker upp i verksamheten vilket ökar kostnaderna för 

arbetspassen. Intäkter för lägenheter som står tomma har på-

verkat intäkterna negativt. Verksamheten har försökt att nyttja 

de tomma lägenheterna för korttidsplatser för att undvika be-

taldagar på sjukhus. Under 2019 har Stenungsunds kommun 

inte haft några betaldagar till regionen. Uteblivna hyresintäkter 

på SÄBO ger ett underskott om 951 tkr. Ekonomiskt bistånd 

för dubbla boenden är budgeterat med 150 tkr medan utfallet 

är 464 tkr. 

Ordinärt boendes positiva resultat på 2 329 tkr beror på att 

enheten VILS (vård i livets slut) förändrat sitt arbetssätt vilket 

resulterar i ett effektivare arbetssätt samt att två hemtjänstdi-

strikt, övergripande ledning samt dagverksamheten lämnar ett 

överskott. Dock gör flera hemtjänstdistrikt ett negativt resul-

tat och det beror på höga sjuk- och övertidskostnader under 

året. Flera distrikt har också hög personalomsättning och det 

är svårt att rekrytera vilket genererar dyrare lösningar med 

övertid. Hemtjänstdistrikten är svårstyrda ekonomiskt, svårt 

att anpassa personalresurserna till intäkterna när timmarna 

varierar från månad till månad på distrikten och därmed för 

höga personalkostnader. 

Den kommunala hälso- och sjukvården redovisar ett under-

skott motsvarande 5 400 tkr. Underskottet inom hemsjukvår-

den beror på vakanser på sjuksköterskor vilket lett till kostnader 

för bemanningskonsulter. En annan betydande del i underskot-

tet beror på att budgeten för hjälpmedelskostnader både inom 

rehab och hemsjukvården inte motsvarat kostnaderna. Detta 

eftersom hjälpmedel levereras en dag i veckan och vid hem-

tagning andra dagar än leveransdag genereras en fördyring vid 

Sektor socialtjänst
Sektor socialtjänst arbetar med myndighetsutövning och verkställighet utifrån 
SoL, LSS, LVM, LVU och HSL. Verksamhetens uppgift är att ge stöd åt de kom-
muninvånare som behöver insatser av olika slag som exempelvis stöd i försörj-
ning, stöd i hemmet som hemtjänst, behov av särskilda boendeformer, kommunal 
hälso- och sjukvård, stöd i att komma från risk- eller missbruk, insatser till barn 
och unga som lever i utsatta situationer och miljöer, stöd till sysselsättning och 
stöd i vardagslivet till människor med olika funktionsnedsättningar. 

tkr 2017 2018 2019
Intäkter 162 202 134 568 136 532

Kostnader -680 546 -654 110 -666 084

 - varav Personalkostnader -427 063 -421 136 -431 887

 - varav Lokalkostnader -46 611 -43 479 -40 569

Netto -518 344 -519 542 -529 552

Budgetram 501 735 505 330 508 066

Avvikelse -16 609 -14 212 -21 486

Nettokostnadsutveckling 5% 0% 2%

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse
Sektorsövergripande 9 114 8 662 452

Individ och familjeomsorg 103 553 114 820 -11 267

 - varav försörjningsstöd 22 366 23 480 -1 114

Funktionshinder 157 408 153 670 3 738

Ordinärt boende 97 039 94 710 2 329

Hemsjukvård 27 699 31 991 -4 292

Rehab 8 013 9 098 -1 085

Särskilt boende 105 240 116 601 -11 361

Summa Sektor Socialtjänst 508 066 529 552 -21 486
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extra leverans samt att allt mer avancerad sjukvård bedrivs av 

kommunen vilket leder till dyrare sjukvårdsmaterial. Under-

skottet är fördelat på konsultkostnader på 4 200 tkr och hjälp-

medel 1 100 tkr.

Individ och familjeomsorgs ekonomiska resultat för 2019 

innebär ett underskott på 11 267 tkr. Underskottet belastar 

framförallt tre områden, försörjningsstöd, vård utanför det 

egna hemmet avseende barn och unga samt vuxna. Kostna-

derna för försörjningsstöd ökar, i och med att personer som 

har genomgått etablering inte blivit självförsörjande efter två år 

när etableringsersättningen upphör. Under år 2019 utbetalades 

2 353 tkr till denna grupp.

Antalet institutionsplaceringar, för gruppen barn och unga, 

har varit fler och vårdtiderna har varit längre under 2019 jäm-

fört med 2018. Kostnaderna för köpt vård för vuxna har också 

ökat under 2019. Kostnaderna för våld i nära relationer (VIN) 

och för att skydda personer i kriminella miljöer har ökat under 

2019 från relativt låga nivåer tidigare. För det förstnämnda har 

kostnaden ökat med 40%. 

Funktionshinders ekonomiska resultat för 2019 visar på ett 

överskott på 3 738 tkr vilket framför allt beror på lägre kostna-

der för personal. Både kostnaderna och intäkterna har minskat 

2019 i relation till 2018. Dock är intäkterna högre än budget och 

kostnaderna lägre än budgeterat 2019. Kostnaderna har mins-

kat med 2 700 tkr jämfört med 2018 och det beror till stor del 

på att sjuklönerna/tillfällig utökning till privata aktörer inom 

personlig assistans har minskat, även kostnaderna för adminis-

tration har minskat något. 

Det finns underskott inom gruppboendena som en följd av 

försämrat mående hos vissa omsorgstagare och personalbe-

manningen har varit tvungen att anpassas. Korttidsverksam-

heten inom LSS har ett överskott till följd av att verksamheten 

säljer en plats som vi inte budgeterat fullt för. 

ÅRETS HÄNDELSER 
Ett stort fokus under året har varit att arbeta med ekonomiska 

effektiviseringar, främst med anledning av att personalkostna-

derna har ökat kraftigt i samband med införandet av optimerad 

bemanning som initierades under sista kvartalet 2018. Sektorn 

har under större delen av året arbetat med att anpassa beman-

ningen utifrån den tilldelade budgeten, men inte lyckats då det 

nya arbetssättet inte fått önskad effekt. En bemanningscon-

troller har anställts i sektorn för att hjälpa enhetschefer med 

omställningen kring det nya arbetssättet vilket har lett till en 

tydligare styrning och kontroll på införandet av optimerad be-

manning. Under senare delen av året syns en förbättrad beman-

ningsstatus även om mycket arbete kvarstår.

Den nya lagstiftningen kring minskad tid för hemtagningar 

från sjukhus trädde i full kraft under året och sektorn har lyck-

ats väl med anpassningen, vilket resulterat i noll betaldagar till 

regionen. Antalet korttidsplatser har utökats under året vilket 

är en av anledningarna till att anpassningen har gått bra. De 

nya korttidsplatserna har kunnat utökas i befintlig struktur då 

efterfrågan på lägenheter inom de särskilda boendena minskat, 

framförallt på omsorgsplatser. Behovet av demensplatser fort-

sätter att öka och sektorn har startat upp ett arbete med att växla 

om avdelningar från omvårdnad till demens.

Efter en tillsyn från arbetsmiljöverket som synliggjorde en 

brist gällande kompetensutvecklingsplaner och en brist på en 

systematik i arbetsmiljöarbetet har sektorn haft ett stort fokus 

på att skapa rutiner och arbetssätt för att implementera ett mer 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla verksamheter har arbetat 

med kompetensplaner och utbildningar i bland annat HLR, 

ergonomi och förflyttningsteknik har startats under året.

Huvudmannaskapet för ungdomsmottagningen i Stenung-

sunds kommun gick över till regionen under året. Ett nytt 

samverkansavtal har skrivits mellan kommun och region där 

kommunen bekostar 25% och regionen 75% av ungdomsmot-

tagningens verksamhet. 

Stöd- och försörjningsenheten har under året infört med-

borgartjänst för försörjningsstöd, vilket innebär att möjlighe-

ten att söka digitalt nu finns för klienter. Implementeringen 

av medborgartjänsten blev klar i november och utfallet vid 

januariansökan låg på ca 40%, vilket är över förväntan. Arbets-

förmedlingens omorganisering har medfört att samarbetet 

försvårats betydligt och färre personer har kommit i insats hos 

Arbetsförmedlingen. Konsekvensen för kommunen är att färre 

personer får aktivitetsstöd och personer med behov av stöd får 

inte tillgång till insatser för att komma i arbete. Försäkringskas-

sans hårda krav för sjukersättning gör fortfarande att personer 

utan arbetsförmåga hänvisas till försörjningsstöd. Enheten för 

nyanländas ekonomiska bistånd har flyttats över till stöd- och 

försörjningsenheten. 

”Behovet av demensplatser fortsätter att 
öka och sektorn har startat upp ett ar-
bete med att växla om avdelningar från 
omvårdnad till demens.”
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Ungbo HVB-hem har stängts under året och därefter har 

Ungbo bestått av ett stödboende med nio platser. 

I sektorn har det gjorts 21 Lex Sarah utredningar där nio 

utredningar bedöms som allvarliga och inskickade till IVO. IVO 

har återkopplat på samtliga ärenden och även avslutat dem.

 

 

FRAMTID 
Under 2020 behöver sektorn fortsätta det intensiva arbetet med 

att anpassa bemanningsbehovet efter tilldelade medel. Arbetet 

med optimerad bemanning fortsätter i en tydligare struktur 

och ordning där uppföljning blir nyckelordet under 2020. Detta 

samtidigt som det fortfarande är svårt att rekrytera medarbe-

tare med kompetens för uppdraget. Sjuksköterskekompetensen 

är för närvarande tillgodosedd men är i ett mycket utsatt läge. 

Det är av stor vikt att inte behöva använda inhyrd personal då 

det skapar en kraftig undanträngningseffekt och därmed re-

sursdämpar andra verksamhetsområden. Sektorn måste arbeta 

med att vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som arbetssätt 

och kulturer behöver ändras ute i sektorns alla verksamhets-

områden, detta kräver tydlighet och god kommunikation med 

våra medarbetare. 

Under 2020 kommer sektorn att kraftsamla kring samverkan 

både internt och externt, detta för att bland annat minska be-

hovet av externa placeringar. Verksamheten behöver ta tillvara 

sin samlade kompetens för att möjliggöra för omsorgstagare att 

kunna bo kvar på hemmaplan. Arbetet med att få ihop helheten 

kring detta kommer fortgå och intensifieras under 2020. Arbetet 

med att samlokalisera vissa delar av verksamheterna för att bli 

mer effektiva samtidigt som vi kvalitetssäkrar verksamheten in-

tensifieras under 2020. Det gäller framför allt inom daglig verk-

samhet där verksamheten är utspridda i många lokaler.

Ett nytt LSS boende öppnar i Svenshögen under 2020 och 

planeringen för brukare och bemanning är i full gång. Samti-

digt kommer sektorn behöva fortsätta att anpassa sig efter be-

hovet inom vård och äldreomsorgen. Under 2020 kommer nya 

rutiner och arbetssätt tas fram för att bli snabbare och effekti-

vare i omställningarna. De digitala möjligheterna ska utvecklas 

och för att maximalt kunna nyttja den nya tekniken behöver 

det skapas förutsättningar för att följa upp vilken brukarnytta 

den bidrar med.

IFO 2017 2018 2019
Anmälningar jml 14:1 SOL (0-18 år) 870 1 051 1 060

Ansökningar jml 4:1 SOL (0-18 år) 54 66 63

Antal utredningar (0-18 år) 293 351 373

Antal vårddygn institution barn 2 421 1 906 2 636

Antal vårddygn familjehem barn 10 712 11 618 11 837

Antal vårddygn institution vuxna 4 662 2 910 2 655

Antal vårddygn familjehem vuxna 45 0 129

Antal vårddygn köpt vård psyk vuxna 1 528 1 481 885

Antal försörjningsstödsberättigade 
hushåll

338 335 349

Antal nybesök försörjningsstöd 254 250 331

Funktionshinder 2017 2018 2019
Antal personer med beslut enl. LSS 207 207 209

Antal personer med beslut om personlig 
assistent enl. SFB/LSS

38 39 42

Antal personer med beslut om korttidsvis-
telse enl. LSS

125 115 99

Antal boendeplatser med särskild service 
enl.LSS

74 81 81

Antal köpta boendeplatser LSS 13 9 7

Antal personer med beslut om daglig 
verksamhet enl. LSS

101 103 108

Antal personer boendestöd SoL 66 73 89

Ordinärt boende 2017 2018 2019
Antal omsorgstagare med insatser  
i det egna boendet 31/12

320 315 287

Biståndsbedömda timmar snitt per månad 13 880 11 507 12 002

Antal omsorgstagare med  
serviceinsatser 31/12

221 211 224

Antal omsorgstagare med  
omvårdnadsinsatser 31/12

255 268 214

Antal dygn på korttidsenheterna 5 160 5 442 6 185

Hemsjukvård 2017 2018 2019
Antal patienter, snitt/månad 495 488 500

Antal nyinskrivna, snitt/månad 21 32 24

Antal avslutade, snitt/månad 20 16 23

Antal dagar för utskrivningsklara  
patienter på sjukhus

30 28 0

Särskilt boende 2017 2018 2019
Nyinflyttade per år 56 70 65

Avlidna/utflyttade per år 69 72 62

”Ett nytt LSS boende öppnar i Svenshögen 
under 2020 och planeringen för brukare  
och bemanning är i full gång.”

VERKSAMHETSMÅTT
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EKONOMISKT RESULTAT
2019 års resultat för sektor samhällsbyggnad, exklusive försälj-

ning av exploateringsfastigheter, uppgår till ett underskott om 

1 774 tkr. 

Sektorns nettokostnad har ökat med 0,5 % 2019 jämfört 

med 2018. Personalkostnaderna har ökat med 1,0% och lokal-

kostnaderna har ökat med 1,2 % vilket beror på att verksamhe-

ten har ett ökat behov av lokaler och därmed ökat sina lokalytor.

Miljö Hälsoskydd visar ett överskott på 184 tkr. Utfallet kan 

härledas till ett mindre överskott för miljötillsynen där intäk-

terna blivit högre än beräknat. 

Mark Exploatering visar ett sammantaget överskott på 321 

tkr. Det beror bland annat på högre intäkter för kart- och mät-

tjänster och en engångsintäkt för nyttjanderätter inom arrenden. 

Plan visar ett sammanlagt underskott om 1 410 tkr. Skälet 

till underskottet är dels minskade intäkter i form av planavgifter 

för detaljplansverksamheten, dels ökade kostnader inom trafik 

för personal och trafikövervakning bl.a. kopplat till bevakning 

av den tidigare järnvägsövergången vid Solgårdsdalen. Även 

kostnader för bortforsling av fordon har ökat. Den beslutade 

besparingsåtgärden har haft förväntad effekt. Det samlade re-

sultatet för färdtjänst är ett underskott på 871 tkr. Underskottet 

beror i allt väsentligt på ökade priser och ett ökat resande.

Bygglov uppvisar ett överskott på 1 361 tkr. Detta beror 

främst på högre intäkter i form av sanktionsavgifter än beräk-

nat. Den beslutade besparingsåtgärden har haft förväntad ef-

fekt. 

Bostadsanpassning redovisar ett överskott på 303 tkr som 

främst beror på färre kostsamma ärenden än budgeterat.

Gata visar ett överskott på ca 579 tkr. Det beror på minskat 

underhåll till följd av besparingsåtgärd under året. 

Anläggning inkl. park och hamn har ett mindre underskott 

på 43 tkr. Verksamheten har arbetat aktivt med besparingsåt-

gärder för att uppnå en budget i balans.

Teknik uppvisar ett underskott på 2 385 tkr. Detta beror på 

kostnader för vinterväghållning och el för gatubelysning som 

varit högre än budgeterat. 

Exploateringsintäkter
Nettoresultatet vid försäljningen av exploateringsfastigheter 

under 2019 uppgår till 18,1 mnkr. De största intäkterna kom-

mer från försäljning av en fastighet i Munkeröds industriom-

råde om knappt åtta mnkr, samt försäljning av tomtmark på 

Solgårdsterassen om fem mnkr. På Gullvivevägen är nu sista 

tomten såld, och i Stora Höga industriområde pågår försälj-

ning av industritomter. Slutbetalning på två av dessa tomter har 

inkommit under 2019.  

Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kommunens samhällsplanering. Inom sam-
hällsbyggnad återfinns följande verksamheter: Plan, Bygglov, Miljö Hälsoskydd, 
Mark Exploatering, Teknik, VA Strävliden, Avfall, och Idrott Anläggning. 

tkr 2017 2018 2019
Intäkter 30 140 28 856 33 240

Kostnader -106 275 -119 478 -124 314

 - varav Personalkostnader -45 120 -49 217 -51 127

 - varav Lokalkostnader -18 593 -21 546 -26 427

Netto -76 135 -90 622 -91 074

Budgetram 77 325 82 755 89 300

Avvikelse 1 190 -7 867 -1 774

Nettokostnadsutveckling 2,0% 19,0% 0,5%

Tomtförsäljning 24 105 36 100 18 100

Investeringar sektor Samhällsbyggnad -6 236 -8 843 -27 986

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Resultat
Samhällsbyggnad ledning -3 703 -3 516 187

Mark & Exploatering -4 235 -3 914 321

Bygglov -2 694 -1 333 1 361

Plan -5 098 -6 508 -1 410

Miljö Hälsoskydd -6 758 -6 574 184

Gata -9 896 -9 317 579

Teknik -7 451 -9 836 -2 385

Anläggning -42 000 -42 043 -43

varav Anläggning -37 438 -38 074 -636

varav Park -4 562 -3 528 1 034

varav Hamn 0 -441 -441

Delsumma Samhällsbyggnad -81 835 -83 041 -1 206

Färdtjänst inkl. Omsorgsresor -5 306 -6 177 -871

Bostadsanpassning -2 159 -1 856 303

Summa -89 300 -91 074 -1 774
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ÅRETS HÄNDELSER
Arbete med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen har 

inletts enligt Lantmäteriets högt ställda ambitioner. Det har 

genomförts en workshop ”digibarometern” för att utreda hur 

digital sektorn är just nu och vilket arbete och utmaningar sek-

torn har. Inom verksamhet Bygglov har digitaliseringsambitio-

nerna fortsatt med syfte att tillgängliggöra fler digitala tjänster 

till allmänheten. Sektorn har bland annat arbetat med digitalt 

arkiv och ärendeprocessen. 

8+ fjordar med kanslifunktion i Stenungsunds kommun 

har vunnit utmärkelsen ”Ullbaggen” på Landsbygdsriksdagen 

för projektet Fjordguiderna. Vinsten skedde i kategorin Nya af-

färsmöjligheter i blå näringar. Kommunen har också stått som 

värd för invigningen av Västerhavsveckan där även 8+ fjordar 

var aktiva. 

Det miljöstrategiska arbetet har bl.a. inneburit projektverk-

samhet med ”Det resurssmarta äldreboendet” på Tallåsen samt 

framtagande av en åtgärdsplan för fortsatt miljöstrategiskt arbete.

Sektorn har arbetat med detaljplaner i centrala Stenungsund 

för CW Borgs väg, Resecentrum samt Västanvindsgatan. Den 

sistnämnda detaljplanen har varit ute på samråd under året. 

Sektorn har haft kontinuerlig dialog med Trafikverket om cen-

trumutvecklingen, om stängningen av gång- och cykelpassage 

vid Solgårdsdalen, om säkerheten vid övriga icke-planskilda 

järnvägskorsningar i kommunen samt om strategiska infra-

strukturfrågor kring Bohusbanan, länsväg 160 och ny broför-

bindelse till Orust. 

Detaljplanen för Kvarnhöjden har antagits av kommunfull-

mäktige och sektorn har även arbetat med flera andra detaljpla-

ner utanför centrum, såsom Hasselhöjden, Jörlanda-Berg och 

skola respektive förskola i Hallerna. 

Översiktsplanen har arbetats fram till utställningsskedet och 

sektorn har förberett framtagande av en klimatanpassnings-

plan enligt beslut i kommunstyrelsen.

Mark och exploatering har arbetat löpande med arrenden 

och markärenden, exempelvis arrendeavtal för pendelparke-

ringar och försäljning av före detta Tvetens skola. 

I Stenungsund Arena har STO-mässan arrangerats för första 

gången med ett mycket gott resultat. Föreningar har fortsatt 

ordnat större arrangemang i Arenan.

Under året har flera investeringsprojekt genomförts eller 

påbörjats. En pendelparkering har färdigställts i anslutning 

till Stenungsund Arena och Hogia. Det pågående projektet att 

rusta upp kommunens lekplatser enligt fastställd lekplatsplan 

har under året fortskridit. På samma sätt har arbetet med att 

skylta om enligt hastighetsplanen utförts under året, och kom-

mer att slutföras under 2020. Trafikutredningar och andra ut-

redningar kopplat till det stora projektet med resecentrum har 

utförts. Inom verksamheten Anläggning har flera investeringar 

genomförts. Bland annat har en spontanidrottsplats byggts, 

upprustning av elljusspåret har skett samt att arbetet med att 

rusta upp kommunens badplatser har påbörjats. Detta arbete 

kommer att fortgå under 2020.  

  

FRAMTID
Kommunen står inför stora utvecklingsprojekt kopplat till 

centrumutveckling med planering för Resecentrum, fler bo-

städer och handel på torget och CW Borgs väg samtidigt som 

bostadsbyggande på Nyborgshöjd och Solgårdsterrassen har 

tagit fart. Sektorn kommer även arbeta med utvecklingen av 

Hallernaområdet, fler bostäder i Hasselbacken, Kvarnhöjden 

och Spekeröd samt pendelparkeringar för att ta några ytter-

ligare exempel. Det finns också ett behov av att prioritera de-

taljplaner för kommunens lokalbehov inom socialtjänst och 

utbildning.

Sektorn kommer att arbeta vidare med den nya organisatio-

nen som gäller från årsskiftet 2020. Sektorn kommer även ha ett 

tydligt fokus på att öka framdriften i samhällsbyggnadsproces-

sen och prioriterade projekt och detaljplaner. 

Nyckeltal Samhällsbyggnad 2017 2018 2019
Inkomna ärenden; bygglov/övriga ärenden 334 351 343

Antal anmälan/bygganmälan 149 156 103

Antal husutstakningar 14 52 51

Antal nybyggnadskartor 82 123 98

Antal lägeskontroller 12 60 80

Nyckeltal Färdtjänst och omsorgsresor 2017 2018 2019
Totalt antal resor, färdtjänst 4 630 5 384 4 769

Snittpris per resa (kr) Färdtjänst 209 205 253

Totalt antal resor, omsorgsresor 9 644 9 081 8 871

Snittpris per resa (kr) Omsorgsresor 141 157 192

Bostadsanpassning 2017 2018 2019
Bostadsanpassning, genomsnittskostnad ( tkr) 14 15 16

Bostadsanpassning, antal ärenden 120 115 101

Nyckeltal Idrott Anläggning 2017 2018 2019
Antal besök i simhallen 70 751 70 500 74 590

Simskoleelever 1 369 220 0

Antal gästhamnsnätter 1 370 1 300 1 250

60



STENUNGSUNDS ÅRSREDOVISNING 2019  |  51

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Nyckeltal 2017 2018 2019
Köpt/producerat vatten i tm3 1 648 1 729 1 930

Försålt vatten till kund i tm3 1 224 1 317 1 239

Förlust/svinn av dricksvatten 26% 24% 36%

Behandlad avloppsvattenmängd  
vid Strävliden, tm3 

2 130 2 096 2 362

Ovidkommande vatten till spillvattennätet 42% 42% 48%

Nytillkomna VA-abonnenter 100 95 77

Antal mätarbyten 604 507 617

Förbrukning järnklorid, ton/år 46 52 80

Vatten och avlopp
EKONOMISKT RESULTAT
VA-verksamheten redovisar ett underskott på 4 001 tkr. VA hade 

vid årets ingång ett positivt eget kapital på 2 506 tkr. Årets un-

derskott innebär att det egna kapitalet vid årets utgång är nega-

tivt och uppgår till 1 497 tkr.

VA Teknik redovisar ett underskott på 4 394 tkr. Verksamhe-

ten gick in i 2019 med en prognos om ett planerat underskott 

på 800 tkr. Under andra tertialet reviderades prognosen till ett 

prognostiserat underskott på 1 300 tkr för att nå ett nollresultat 

under tre år för att minska skulden till VA-kollektivet. De främ-

sta orsakerna till årets underskott beror på ökade kostnader för 

dricksvatten till Vattenfall, en kvartalsfaktura gällande dricks-

vatten från 2018 som belastat 2019, ökade kapitalkostnader samt 

ändrade redovisningsprinciper gällande anläggningsavgifter.

VA Strävliden redovisar ett negativt resultat på 160 tkr. Un-

derskottet beror på höjd kostnad för el enligt nytt avtal. Då 

elkostnaderna ligger betydligt över budget, har verksamheten 

tvingats flytta fram vissa arbeten till 2020. 

VA ledningsnät redovisar ett positivt resultat på 550 tkr. 

Överskottet beror på vakanta tjänster och återhållsamhet trots 

ett stort underhållsbehov. 

ÅRETS HÄNDELSER
Under 2019 har verksamheten bemannat vakanta tjänster och är 

nu fullbemannade. En övergripande syn på verksamheten med 

tanke på köpta tjänster har genomförts, vilket har resulterat i 

ett antal åtgärder som har haft en positiv inverkan på resultatet. 

Att VA-verksamheten haft en god bemanning under året 

har märkts genom de investeringsprojekt som har genomförts. 

Arbetet med att renovera VA-ledningar har tagit fart, verksam-

heten har bytt ut och renoverat pumpstationer samt påbörjat 

upprustningen av Ucklums avloppsreningsverk. Projektet med 

ny slamhantering på Strävliden har påbörjats, och kommer att 

ta fart under 2020. Det har också genomförts flera mindre in-

vesteringar i form av inköp, förnyande av tillstånd på Strävliden 

med mera. 

Arbetet med planering av kommande VA-arbeten har prio-

riterats. Verksamheten har också startat ett arbete med ett egen-

kontrollsystem av ledningsnätet för att hitta/prioritera bristerna 

då detta arbete även är viktigt att kunna visa i framtida myndig-

hetskontakter. 
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RESULTATRÄKNING (tkr) Not Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2018 2019 2019 2019

Verksamhetens intäkter 46 068 45 761 46 699 938

Varav brukningsavgifter 1 32 226 38 361 38 185 -176

Varav övriga avgifter 2 703 500 973 473

Varav anläggningsavgifter 3 7 646 6 900 6 374 -526

Varav interna intäkter (inom kommunen) 1 493 0 1 167 1 167

Verksamhetens kostnader -40 403 -44 846 -49 917 -5 071

Varav personalkostnader -8 807 -12 085 -12 601 -516

Varav entreprenader, köp  
av verksamhet

4 -5 378 -3 215 -3 195 20

Varav drift- och underhållskostnader 5 -13 726 -20 474 -23 021 -2 547

Varav interna kostnader 6 -3 282 -1 085 -2 141 -1 056

Varav avskrivningar -9 210 -7 987 -8 959 -972

Verksamhetens nettokostnad 5 665 915 -3 218 -4 133

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -879 -915 -783 132

PERIODENS RESULTAT 4 786 0 -4 001 -4 001

Bokslut Bokslut Bokslut
2017 2018 2019

Not 7  Materiella anläggningstillgångar

Ingående bokfört värde 134 393 137 510 138 545

Årets investeringar 12 961 10 245 18 521

Utrangeringar 0 0 11

Årets avskrivningar -9 844 -9 210 -8 959

Utgående bokfört värde 137 510 138 545 148 118

Not 8  Lån av kommunen

Ingående bokfört värde 56 480 57 417 57 302

Upplåning/Amortering 937 -115 11 099

Utgående bokfört värde 57 417 57 302 68 401

Not 9  Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter

Ingående bokfört värde 71 893 73 803 70 166

Årets inbetalningar 7 157 2 044 8 502

Årets periodisering -5 247 -5 681 -5 712

Utgående bokfört värde 73 803 70 166 72 956

Bokslut Budget Bokslut
2018 2019 2019

Not 1  Brukningsavgifter
Fasta avgifter 7 286 7 143 7 611

Rörliga avgifter 27 564 29 038 28 751

Råvatten 976 1 500 1 214

Borealis avloppsavgift 400 680 609

Summa 36 226 38 361 38 185

Not 2  Övriga avgifter
Slammottagning 700 500 552

Övriga avgifter 3 0 421

Summa 703 500 973

Not 3  Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifter 1 965 1 400 650

Periodisering anl.avg. 5 681 5 500 5 724

Summa 7 646 6 900 6 374

Not 4  Entreprenader, köp av verksamhet
Övriga entreprenader -5 378 -3 215 -3 195

Summa -5 378 -3 215 -3 195

Not 5  Drift- och underhållskostnader
Anläggnings- och underhållsmaterial -1 398 -6 080 -3 267

Köp av renvatten för distribution -4 441 -5 300 -8 090

Konsulttjänster -361 -500 -756

Elkostnad -2 566 -2 800 -3 472

Förbrukningsmaterial -1 469 -375 -1 444

Övriga kostnader -3 491 -5 419 -5 992

Summa -13 726 -20 474 -23 021

BALANSRÄKNING (tkr) Not Bokslut Bokslut Bokslut
2017 2018 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 7 140 410 141 445 150 996

Kortfristiga fordringar 2 970 4 402 2 612

SUMMA TILLGÅNGAR 143 380 145 847 153 608

Skulder

Eget kapital -2 550 -2 281 2 506

Årets resultat 269 4 787 -4 001

Summa eget kapital -2 281 2 506 -1 497

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 8 57 417 57 301 68 401

Förutbetalda intäkter  
från anläggningsavgifter

9 76 703 73 066 75 856

Kortfristiga skulder 11 541 12 974 10 848

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 143 380 145 847 153 608

Bokslut Bokslut Bokslut
2018 2019 2019

Not 6  Interna kostnader

Administrativ ersättning till ekonomienheten har fördelats enligt beräknad 
nyttjandegrad. Kostnad för centralförrådet har fördelats på antal användare. 
Kostnad för inhyrd personal är beräknad på antal arbetade timmar. Kostnad  
för telefoni är fördelad på antal abonnemang.
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Avfall
EKONOMISKT RESULTAT 
Avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 1 450 tkr. 

Verksamheten har haft lägre kostnader än budgeterat för be-

handling av hushållsavfall och grovavfall samt även lägre kost-

nader på kontrollprogram för deponier.

Intäkter på material som till exempel skrot och bilbatterier, 

har varit högre än budgeterat.

Verksamheten fortsätter att använda resurser tillsammans 

med Tjörns kommun vilket gör att resurseffektiviteten gällande 

personal har ökat.

ÅRETS HÄNDELSER
Verksamheten har digitaliserat pappersarkivet under året samt 

arbetat fram nya avfallsföreskrifter för antagande under 2020. 

En översyn av taxan har genomförts under 2019 som resul-

terat i en handlingsplan för avfallstaxan. Denna kommer att 

hanteras politiskt under 2020.

På återvinningscentralen har insamling av hårdplast startats 

upp under året.

Under 2019 har avfallsenheten tagit över drift av förråds-

verksamhet i egen regi och flyttat till nya lokaler utanför kom-

munhuset.

FRAMTID
Arbetet med investeringen i en ny återvinningscentral i Stora 

Höga fortsätter.

Verksamheten har genomfört två olika utredningar av möj-

ligheten till kapacitetshöjning på Strävlidens avloppsrenings-

verk, därefter har verksamheten gjort ett arbete med vad som 

är relevant med tanke på utfall av åtgärder och ekonomi. Kom-

munfullmäktige har sedan fattat beslut om utbyggnad.

Verksamheten har en pågående renovering av Ucklums av-

loppsreningsverk där byggnaden, el, ventilation är klara och 

maskindelen pågår. När det gäller Svenshögens vattenverk på-

går ett arbete med att säkerställa kapaciteten när Svartehallen-

Sågen kopplas på, och ett större arbete har även lagts på att 

minska inläckaget i avloppsnätet.

När det gäller driftanläggningen så har mycket arbete lagts 

på upphandlingsarbete för en slamavvattningsutrustning.

FRAMTID 
Verksamheten fortsätter arbetet med viktiga investeringar inom 

VA, de största projekten är upprustning av avloppsrenings-

verket Strävliden, framdragning av VA till Svartehallen-Sågen 

samt fortsatt förberedelsearbete för att ansluta kommunen till 

Kungälvs nya vattenverk. 
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EKONOMISKT RESULTAT
Sektor stödfunktioner redovisar ett negativt resultat om 4 203 

tkr. Underskottet kan uteslutande hänföras till digitaliserings-

funktionen och beror på högre kostnader än budgeterat för 

SOLTAK AB:s löpande verksamhet. Övriga funktioner redovi-

sar ett överskott. 

Digitaliseringsfunktionens resultat är negativt och uppgår 

till 7 621 tkr. Hela underskottet är hänförligt till kostnader för 

SOLTAK AB. Den huvudsakliga anledningen till underskottet 

är att kommunens och bolagets budgetprocesser inte är i fas 

med varandra. Kommunen fastställer budget tidigare än bo-

laget vilket har skapat en diskrepans. Det är viktigt att fram-

hålla att kostnadsnivån för kommunen hade varit densamma 

även vid synkroniserade budgetprocesser. Kostnadsökningen i 

förhållande till tidigare år är generell och omfattar flertalet av 

bolagets tjänsteområden. Kommunen har även haft kostnader 

för dubbla IT-miljöer samt kostnader för att avveckla äldre IT-

miljö. 

Resultatet för måltidsfunktionen är positivt och uppgår till 

360 tkr. Anledningen till överskottet är att färre måltider än 

budgeterat har serverats inom barnomsorgen och vid kommu-

nens särskilda boenden. Dessutom har samtliga enheter inom 

funktionen varit återhållsamma gällande personal- och vika-

rietillsättning. Funktionens resultat påverkas negativt av att 

priserna på livsmedel har stigit med i genomsnitt 5,3% under 

året. 

Fastighetsfunktionens resultat är positivt och uppgår till 

236 tkr. De huvudsakliga anledningarna till överskottet är lägre 

personalkostnader inom lokalvård och vaktmästeri samt en en-

gångsåterbetalning från en hyresvärd på grund av för högt debi-

terad hyra. Resultatet påverkas negativt av högre elpriser, ökade 

kostnader för snöröjning och halkbekämpning samt en ned-

skrivning av upparbetade kostnader för en eventuell utbyggnad 

av Hällebäcks äldreboende. Projektet avbröts på grund av att 

det blev för kostsamt.  

Sektorns resterande funktioner redovisar sammantaget ett 

överskott om 2 822 tkr. De huvudsakliga anledningarna är lägre 

kostnader för personal på grund av vakanser, sjukskrivningar 

och tjänstledigheter samt högre intäkter än budgeterat bland 

annat inom upphandlingsenheten. 

ÅRETS HÄNDELSER
Under året har sektorn organiserat om i flera funktioner. I 

januari genomfördes en centralisering av kommunens kom-

munikatörer. Syftet är att stärka, effektivisera och enhetliggöra 

Sektor stödfunktioner
Stödfunktioner omfattar funktionerna ekonomi, personal, kansli,  
kommunikation, digitalisering, måltid samt fastighet. Inom sektorn 
finns även flera kommunövergripande specialistfunktioner. Sektorns 
huvudsakliga uppgifter är att vara stöd till kommunens övriga sektorer. 
Utöver stöd till verksamheterna har stödfunktioner som uppgift att 
arbeta med ledning- och styrning av den kommunala verksamheten.

tkr 2017 2018 2019
Intäkter 267 102 273 221 226 690

Kostnader -319 004 -346 645 -354 540

 - varav Personalkostnader -89 440 -96 728 -105 949

 - varav Lokalkostnader -55 087 -56 311 -55 450

Netto -51 902 -73 424 -127 850

Budgetram 55 544 63 833 * 123 647

Avvikelse 3 642 -9 591 -4 203

Nettokostnadsutveckling 11% 41% 74%

* Från år 2019 har måltid gått över till rambudget

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse
Sektorsövergripande 4 482 4 209 273

Kansli 4 668 4 218 451

Kommunikation 10 011 9 626 385

Ekonomi 11 830 10 575 1 255

Personal 9 753 9 293 458

Digitalisering 32 047 39 668 -7 621

Måltid 51 058 50 697 360

Fastighet -200 -436 236

Summa 123 647 127 850 -4 203
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kommunens arbete med intern och extern kommunikation. 

Under augusti skapades en renodlad servicefunktion genom att 

lokalvård och vaktmästeri slogs ihop med måltidsfunktionen. 

Övriga administrativa och strategiska frågor från fastighets-

funktionen flyttades till ekonomifunktionen. Syftet med om-

organisationen är att få tydliga ansvarområden och renodlade 

roller. Det ska underlätta för kommunens verksamheter med 

en-väg-in till servicefunktionen samt resultera i bättre service.

Inom måltidsverksamheten har det totala matsvinnet 

minskat för tredje året i rad. Det har bland annat skett genom 

samverkan med kommunens skolor och genom projektet det 

avfallsfria äldreboendet. Dessutom har produktionen till äldre 

i högre utsträckning anpassats efter de behov som enskilda av-

delningar ser att de boende på den specifika avdelningen har. 

I maj var det val till Europaparlamentet. Kansliet skötte 

samtliga administrativa, strategiska och kommunikativa för-

beredelser samt rekryterade och utbildade ett hundratal röst-

mottagare.

Personalfunktionen har prioriterat arbetet med att sänka 

sjukfrånvaron för kommunens anställda. Det har bland annat 

skett genom framtagande av en effektivare rehabiliteringspro-

Nyckeltal 2017 2018 2019
Omfattning av måltidsverksamheten

Antal förskolebarn 1 153 1 146 1 133

Antal elever, grundskola 3 322 3 373 3 397

Antal elever, gymnasium 1 213 1 228 1 216

Antal dagsportioner Särsk boende 73 282 70 482 69 077

Procentandel ekologiska livsmedel

  - förskola 29,4% 27,0% 22,0%

  - skola 22,7% 25,7% 34,0%

  - gymnasium 11,0%

  - äldreomsorg 36,9% 37,9% 33,0%

Nyckeltal Fastighet 2017 2018 2019
Total yta (m²) 158 040 160 961 161 582

varav egna lokaler 126 988 129 999 129 592

Hyresintäkter egna lokaler kr/m² 906 887 829

Total energi kvh/m² 199 192 191

Städ avverkningsgrad m²/h 300 336 310

Planerat underhåll 83 86 123

Reparation (akut underhåll) 46 44 38

* 2019 inkluderar planerat underhåll budgeten för underhålls- 
investeringar pga. anpassning till komponentavskrivning

Samtliga nyckeltal är exklusive hyres- och exploateringsfastigheter
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cess samt genom mer kontinuerlig och effektiv uppföljning av 

sjuktalen. 

Arbetet med att skapa en central bemanningsenhet har slut-

förts under året. Bemanningsenheten stöttar nu kommunens 

verksamheter med korttidbemanning och inom socialtjänst 

stöttar enheten sedan oktober även med disponeringen av 

överkapacitet av ordinarie personal. 

Digitaliseringsfunktionen har fokuserat på att samordna 

och stötta sektorerna i deras arbete med att digitalisera utifrån 

den särskilda satsning som kommunfullmäktige gjorde i bud-

get 2019. Sektor stödfunktioner har som ett resultat av kom-

munfullmäktiges digitaliseringssatsning bland annat infört 

robotgräsklippare samt digital kvittering och betalning av lun-

cher. Dessutom har digitaliseringsfunktionen upphandlat en 

intelligent digital medarbetare som från och med 2020 kommer 

att kunna besvara frågor på kommunens hemsida. Ytterligare 

satsningar har även gjorts i övriga sektorer.

Digitaliseringsfunktionen har också arbetat med utbyggnad 

av fiber till kommunala verksamheter som saknar det. Fiber-

utbyggnaden är en del av kommunens e-strategi och är viktig 

då hög hastighet i nätet är en förutsättning för kommunens 

omställning till mer digitala arbetssätt. Arbetet är angeläget då 

kopparnätet kommer att stängas ned under 2021. 

Under året har arbete bedrivits med att införa en ny platt-

form för digitala tjänster. Via mina sidor på kommunens hem-

sida kan kommunens medborgare skapa och följa sina ärenden 

digitalt. De digitala tjänsterna ökar tillgängligheten till kom-

munal service och möjliggör för effektivare hantering av ären-

den. Vissa tjänster har införts under senare delen av 2019. En 

bred lansering av den digitala plattformen sker under början 

av 2020. 

I budget 2019 anslog kommunfullmäktige extramedel för 

underhåll av kommunens fastigheter. En stor del av underhålls-

budgeten har satsats på Nösnäsgymnasiet där sammanlagt 18 

klassrum/grupprum har renoverats. Klassrum har också reno-

verats på Jörlandaskolan, Stora Högaskolan och Ekenässkolan. 

På Bergsvägens förskola har två avdelningar renoverats.

Upphandlingsenheten inom ekonomifunktionen har under 

året haft en stor utbildningsinsats för alla beställare. Samman-

taget har drygt 400 medarbetare utbildats i upphandling och i 

kommunens beställarsystem. Under 2019 har enheten gjort en 

analys av förekomsten av inköp utanför avtal. Resultatet har 

kommunicerats med sektorerna för att de ska få möjlighet att 

vidta åtgärder som kan generera besparingar.

FRAMTID
Under 2020 kommer digitaliseringen av kommunens verksam-

heter att fortsätta. Det kommer bland annat att ske genom en 

rad digitaliseringsprojekt men också genom att kommunen 

strukturerat börjar planera för att öka den digitala mognads-

graden i alla verksamheter. Dessutom kommer den digitala 

plattformen att lanseras brett och arbetet med att införa e-arkiv 

och digital signering fortsätter. 

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning där samtliga 

kommuner i Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, re-

gioner, olika statliga myndigheter och frivilliga organisationer. 

Syftet med kommunens deltagande är att stärka kommunens 

förmåga att klara av sitt uppdrag även vid händelse av så kallad 

höjd beredskap. Utöver deltagandet i övningen kommer sektor 

stödfunktioner under 2020 särskilt att arbeta med att samordna 

planeringen för hur en situation med höjd beredskap ska han-

teras. 

 

”Via mina sidor på kommunens  
hemsida kan kommunens medborgare 
skapa och följa sina ärenden digitalt.” 

”En stor del av underhållsbudgeten  
har satsats på Nösnäsgymnasiet där 
sammanlagt 18 klassrum/grupprum 
har renoverats.” 
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EKONOMISKT RESULTAT
Årets resultat är ett överskott på 523 tkr. Överskottet beror på 

högre statliga intäkter för genomförande av europaparlaments-

valet och lägre arvodeskostnader än budgeterat. 

ÅRETS HÄNDELSER
Året inleddes med en allmänpolitisk debatt, den femte i sin 

ordning. Därefter har kommunfullmäktige haft sammanträde 

8 gånger. 

Under våren genomfördes en bokslutskonferens där samt-

liga förtroendevalda hade möjlighet att närvara. Under hösten 

arrangerade demokratiberedningen ett rådslag. Under rådsla-

get diskuterade de förtroendevalda bland annat representativ 

demokrati, deltagardemokrati och medborgarinflytande. 

Valnämnden arrangerade val till Europaparlamentet. Val-

deltagandet blev högt och valet genomfördes utan incidenter. 

Under året har fem kommundelsstämmor arrangerats i 

kommunen. Årets tema var samhällsbyggnadsprocessen. Det 

gavs också information om vad som var på gång i kommunde-

len. Dessutom fick medborgarna möjlighet att ställa frågor till 

kommunen. Många frågor rörde infrastruktur, kollektivtrafik 

och byggande. 

Under året började den nya politiska organisationen att 

gälla. I korthet innebär den färre utskott, ytterligare ett kom-

munalråd samt större beredningar och kommunstyrelse. 

Politisk verksamhet
Den politiska organisationen i Stenungsunds kommun består av  
kommunfullmäktige och dess fyra beredningar, kommunstyrelse  
och dess två utskott, tre myndighetsnämnder, valnämnd,  
kommunrevision, fem kommundelsstämmor och tre råd.

Politisk verksamhet
tkr 2017 2018 2019

Intäkter 31 505 637

Kostnader -9 949 -9 754 -11 364

 - varav Personalkostnader -7 264 -6 703 -7 831

 - varav Lokalkostnader -199 -268 -167

Netto -9 918 -9 249 -10 727

Budgetram 9 298 9 498 11 250

Avvikelse -620 249 523

Nettokostnadsutveckling 11% -7% 16%

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse
Kommunfullmäktige -2 451 -2 480 -29

Fullmäktigeberedningar -1 054 -767 287

Kommunrevisionen -1 125 -1 085 40

Kommunstyrelsen -2 868 -3 313 -445

Utskott -334 -322 12

Partistöd -1 044 -1 044 0

Nämnder -1 410 -1 420 -10

EU val -200 200 400

Övriga verksamhet -764 -496 268

Summa -11 250 -10 727 523

Nyckeltal 
Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Moderaterna 12

Liberalerna 4

Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 3

Miljöpartiet 2

Socialdemokraterna 14

Vänsterpartiet 3

Sverigedemokraterna 5

Stenungsundspartiet 3

Oberoende 2

51

”Under året har fem kommundelsstämmor 
arrangerats i kommunen. Årets tema  
var samhällsbyggnadsprocessen.” 
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Kommun- 
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Läsanvisning  
Först finns en kort information om kommunens Vision med dess avgörande inriktningar och därefter 
följer inriktningsmålen med bedömd måluppfyllelse och redovisning av indikatorer (mått) och 
uppföljning av aktiviteter.   

Fokus i detta dokument är uppföljningen av fastställda aktiviteter för att nå de beslutade målen.  

Måluppfyllelse – indikatorer 

För samtliga inriktningsmål anges bedömd måluppfyllelse för inriktningsmålet helår 2019. Detta görs 
på skalan; helt uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt. Måluppfyllelsen har mätts med indikatorer 
(mått). Det är i princip, men inte alltid, indikatorerna som avgör huruvida ett inriktningsmål bedöms 
som uppfyllt eller ej.   

 

  

 

Trend 

Varje indikator beskrivs med en trend. Trenden bedöms utifrån förgående 
år i tre värden; ökad, oförändrad och minskad. Ökad innebär en förbättring 
och minskad en försämring jämfört med föregående i relation till 
måluppfyllelse.  

Aktiviteter  

Aktiviteterna bedöms med statusen: Påbörjad eller färdig och en färdiggrad i procent.  

Aktiviteterna beskriver vad verksamheterna gjort under året för att 
påverka inriktningsmålet i positiv riktning.   Ett inriktningsmåls samtliga 
aktiviteter kan ha en färdiggrad om 100 % trots att bedömningen för 
målet är ”Ej uppfyllt”. Det kan bero på att aktiviteterna inte påverkat 
indikatorn i önskvärd omfattning, aktivitetens koppling till 
inriktningsmålet är svag, alternativt krävs mer tid innan resultatet av 
aktiviteten påverkar inriktningsmålet.  

 

  

 Helt uppfyllt 

Bedömningen helt uppfyllt, får ett mål när indikatorernas utveckling är positiv.  

 Delvis uppfyllt 

Delvis uppfyllt, bedöms ett mål vara när en förändring, av indikatorn, skett i positiv riktning. Det 
kan också vara så att målet har mer än en indikator och vissa indikatorer är uppfyllda medan 
andra inte är det. Ytterligare ett alternativ är om indikatorn ligger stabilt nära mål.    

 Ej uppfyllt 

Ej uppfyllt anses ett mål vara om indikatorn har en negativ utveckling eller är långt från målet. 

Ökad

Minskad

Oförändrad 
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Stenungsunds kommuns vision 

Vision:  
Stenungsund: Det goda samhället med framtidstro och utveckling och med 

människan och naturen i centrum. 

Till visionen finns två avgörande inriktningar;  
Attraktivt och välkomnande samt  

Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål utifrån de två avgörande inriktningarna 
 

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 påverkan 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. 

 

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 ungdomar 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 världsmedborgare 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. 
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Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv 

Centrummiljön i Stenungsund är levande, dynamisk och turistvänlig. Den stora mängden besökare 
och turister från när och fjärran lockas hit för att ta del av shoppinglivet, restaurangutbudet, de 
många olika möjligheterna till fysisk aktivitet och ett brett utbud av kulturaktiviteter. Naturen är 
alltid närvarande och tillgänglig i kommunens alla delar. Som en av Västkustens pärlor erbjuder vi 
natursköna upplevelser och goda fritidsaktiviteter i en unik skärgårdsmiljö. Vi erbjuder aktiviteter i 
vildmarksnatur med fina vandringsleder, fiske och camping. Den traditionella bohuslänska kulturen 
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 miljövänliga 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 hållbar 
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 näringsliv, universitet samt gymnasium och yrkeshögskola 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 värdegrund - insyn, delaktighet, öppenhet och helhetssyn 
genomsyrar alla verksamheter i kommunen. 

 
Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet  
I Stenungsunds kommun bedriver vi en hållbar utveckling vilket innebär att vi strävar efter att 
tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov. All hållbar utveckling kräver ett folkligt och aktivt deltagande från invånarna. Stenungsund är 
en kommun som på olika sätt bjuder in medborgarna till dialog och samtal för att driva en utveckling 
som värnar om våra gemensamma resurser. 

Ekonomisk hållbarhet 

Vi driver en ekonomisk hållbarhet genom att skapa utveckling utan att skada miljön. Ekonomin är 
långsiktigt stabil och låter dig som människa utvecklas i samklang med miljön och utan att slösa mer 
än nödvändigt på våra gemensamma tillgångar. 

Social hållbarhet 

Stenungsund är ett tryggt, inkluderande och stabilt samhälle där invånarnas behov tillgodoses, 
oavsett kön och inkomst. En socialt hållbar utveckling främjas av det livslånga lärandet, en trygg 
uppväxt, ökat arbetsdeltagande, 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 
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socialt. Genom demokrati och delaktighet ges möjlighet för Stenungsundsborna att skapa 
förutsättningar för ett gott liv. 

Ekologisk hållbarhet 

I Stenungsunds kommun arbetar vi för en hållbar ekologisk utveckling vilket innebär att vi värnar om 
människans långsiktiga fortlevnad, en naturskön miljö samt biologisk mångfald. Vi arbetar aktivt för 
att anpassa samhället efter vad miljön och människornas hälsa tål. 
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Måluppföljning - Attraktivt och välkomnande 
 

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

Stenungsund ska ha en attraktiv och kreativ skola där fler klarar kunskapsmålen och har goda resultat 
på de nationella proven i grundskolan och därmed får behörighet till gymnasiet. Förskolan ska lägga 
grunden för det lärandet, det är därför viktigt att förskolan upplevs som rolig, trygg och lärorik. 

BEDÖMNING 
 Bedömning måluppfyllelse: Delvis uppfyllt 

Indikatorn pekar på att andelen behöriga elever till något nationellt program ligger på i princip samma nivå 
som 2018. Samtidigt finns en oroväckande utveckling då resultaten på de nationella proven i årskurs tre 
försvagas. I motsats till detta ökar andelen elever i årskurs sex som klarat kunskapskraven i samtliga ämnen. 
Det går också att skönja att en större andel vårdnadshavare upplever att förskolan är rolig, trygg och lärorik. 

 

INDIKATORER 
Titel Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Bedömning Trend 
Andelen 
behöriga elever 
till något 
nationellt 
program 

85,1% 86,0% 85,4% 81,4% Nära 
värde Oförändrad 

Kommentar:  
Resultatet pekar på att nyckeltalet ligger kvar på samma nivå som föregående år med enbart en mindre 
förändring från 85,4 % 2018 till 85,1 % 2019. Genomsnittet för riket är 81,4 %, vilket gör att kommunens 
resultat står sig väl i jämförelse med övriga kommuner. Behörigheten är högre bland flickor (85,7 %) än 
pojkar (84,6 %). 
Resultaten på 
de nationella 
proven i årskurs 
3 

70% 76% 75% 77% Ej 
accepterat 
värde 

Minskad 

Kommentar:  
Resultaten av de nationella proven i årskurs tre pekar på en negativ trend med sjunkande resultat. 70 % av 
de elever som deltagit i samtliga delprov har klarat alla prov i ämnena svenska, svenska som andraspråk 
samt matematik. Detta är en minskning med fem procentenheter jämfört med föregående år. Genomsnittet 
för riket är 68 % och den nedåtgående trenden återfinns även nationellt. Flickorna uppvisar i genomsnitt 
högre resultat än pojkar. 
Arbete med att analysera resultaten samt att identifiera inom vilka områden undervisningen behöver 
utvecklas pågår. En tänkbar orsak som grundskolan redan nu kan se är att elevernas intresse för läsning har 
minskat. Allt fler elever läser mindre vilket påverkar både matematik och svenska negativt. 
Andelen elever 
i årskurs 6 som 
klarat 
kunskapskraven 
i samtliga 
ämnen 

82,3% 81,0% 80,2% 82,5% Värde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Andelen elever i årskurs 6 som klarat kunskapskraven i samtliga ämnen har ökat från 80,2 % 2018 till 82,3 % 
2019. Genomsnittet för riket är 73,6 %. En förklaring till den positiva utvecklingen kan vara effekterna av 
grundskolans pågående arbete med ledarskap och lärarskicklighet. 88,2 % av flickorna når kunskapskraven i 
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alla ämnen, motsvarande siffra för pojkarna är 77,3 %. Framför allt är det gruppen flickor som har förbättrat 
sina resultat sedan föregående år. 
Andelen elever 
i grundskolan 
som upplever 
trivsel och 
trygghet i 
skolan 

81% 80% 79% 84% Värde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Det har skett en liten ökning gällande elevernas upplevda trygghet jämfört med föregående år. 81 % av 
eleverna i årskurs 9 uppger att de upplever trygghet i skolan, vilket är en liten ökning jämfört med 
föregående år. Det strukturerade kollegiala arbetet med ledarskap och lärarskicklighet som pågår på 
samtliga skolenheter i syfte att höja elevernas upplevda trygghet antas ha bidragit till den positiva 
utvecklingen. 
Notera att utfallet enbart avser trygghet då trivsel inte mäts längre. 
Andelen 
vårdnadshavare 
som upplever 
att förskolan är 
rolig, trygg och 
lärorik. 

57,0% 57,0% 56,0% 60,0% Värde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
På sjugradig skala har 57 % av vårdnadshavarna angett en sexa (god/utmärkt) eller sjua (utmärkt) gällande 
att förskolan upplevs som rolig, trygg och lärorik. Stenungsund placerar sig här i nivå med genomsnittet av 
kommunerna i Göteborgsregionen. 
Förskolorna arbetar kontinuerligt med resultaten av GR-enkäten och har fokuserat på att öka 
svarsfrekvensen för att få ett bättre underlag att arbeta utifrån, vilket gynnar den fortsatta utvecklingen av 
kvalitetsarbetet och utgör ett led i att öka måluppfyllelsen. Svarsfrekvensen var 2019 75,5 %, vilket kan 
jämföras med året innan då svarsfrekvensen var 64 % 

 

AKTIVITETER 
Titel Status Färdiggrad 
Genomföra samlade insatser för 
nyanländas lärande under läsår 
2018/2019. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Den av kommunfullmäktige antagna utvecklingsplanen för nyanländas lärande är genomförd och 
utvärderad. Det återstår ännu några punkter att arbeta vidare med och det kommer att göras inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Som en del av arbetet med nyanländas lärande har förskolan arbetat tillsammans med SYSKOM-projektet, 
vars deltagare läser 50 % på vuxenutbildningen och praktiserar 50 % inom förskolan. SYSKOM står för 
systematiserad kompetensförsörjning och är ett samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen för att få 
nyanlända i arbete inom framförallt bristyrken. Deltagarna har varvat språkundervisning med praktik under 
en tvåårsperiod. Projektet avslutades i december 2019. 
Inom gymnasieskolan har arbetet med att förbättra studiehandledningen fortgått under året. Under vecka 
44 hade enheten en fortbildningsinsats för alla lärare på nationella program, introduktionsprogram samt 
studiehandledare. Syftet var att öka kunskap om studiehandledning och implementera en gemensam modell 
för lärares planering av arbetsområden. Detta arbete kommer att utvecklas till att omfatta alla enheter på 
gymnasiet under kommande läsår. 
Välkomsten, vilket är Stenungsund kommuns mottagningsenhet för elever som är nya i Sverige, har flyttats 
till Kristinedalskolan i syfte att komma närmare verksamheten. 
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Genomföra samlade insatser 
enligt "Den digitala agendan” 
under läsår 2018/2019. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Förskolan har genomfört kompetensutvecklande insatser på ledningsnivå. Genom förskolans systematiska 
kvalitetsarbete säkerställs att utbildningen sker på ett sådant sätt att barnen utvecklar adekvat digital 
kompetens. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för pedagoger inom förskolan med hjälp av 
statliga medel inom ramen för ett filmprojekt genom kulturrådets projekt "skapande skola". Projektet syftar 
bland annat till att ge barn verktyg att uttrycka sig genom bild och film. Kompetensutveckling av barn och 
personal har skett inom bland annat iMovie och digitalt skapande. Införandet av en ny lärplattform har 
bidragit till adekvat digital kompetens samt bidragit till en revidering och utveckling av förskolans 
systematiska kvalitetsarbete. 
2019 års arbete med digitalisering i grundskolan har handlat mycket om att skapa ordning och reda inom 
grundskolans digitaliseringsarbete och att införa en mer likvärdig tillgång till digitala verktyg och läromedel. 
Förvaltningen har kartlagt arbetet och skapat en mer långsiktig plan för grundskolans digitalisering. I detta 
arbete har grundskolan prioriterat att bygga upp strukturer för kompetensutveckling, arbeta med 
basutbildningar genom kollegialt lärande samt att på alla nivåer försöka förstå och tillämpa den nationella 
digitaliseringsstrategin och läroplansrevideringarna. Inom gymnasiet har arbetet genomförts enligt plan. 
Samtliga enheter har genomfört Nösnäslyftet tema digitalisering. Utvärderingar visar att det kollegiala 
lärandet varit positivt och att lärandet i viss mån lett till förändring i undervisningen. Erfarenheterna av 
arbetet är goda och följs upp av en styrgrupp. Arbetet med Nösnäslyftet tema digitalisering kommer att 
fortsätta under 2020. 
Utvidga "Läslyftet i förskolan” 
under 2019 till att även omfatta 
barnskötare och under året ska 
minst hälften av barnskötarna ha 
genomfört fortbildningsinsatsen. 

Färdig  

Kommentar:  
Cirka 80 % av alla barnskötare samt alla förskollärare har under våren genomfört Skolverkets 
utbildningsmodul "läslyftet i förskolan". Under hösten har hälften av arbetslagen i förskolan påbörjat arbetet 
med ytterligare en modul i "läslyftet i förskolan". Detta arbete sker gemensamt mellan förskollärare och 
barnskötare i arbetslagen och beräknas vara slutförd i maj 2020. 
Ta fram en strategi för hur 
andelen förskollärare fördelas i 
kommunens förskolor i syfte att 
skapa likvärdiga förutsättningar. 

Färdig  

Kommentar:  
En strategi har tagits fram i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar på kommunens förskolor, exempelvis 
hur andelen förskolelärare fördelas i kommunens förskolor. En del av strategin innebär att vid anställning av 
förste förskollärare riktas tjänsterna mot de förskolor där behovet anses vara störst. För att ytterligare öka 
likvärdigheten riktas en del av förste förskollärarnas arbetstid mot samtliga förskolor. Strategin i sin helhet 
kommer att processas i samverkansform och på enheterna under 2020. 
Utveckla ledarskapet i 
klassrummet i syfte att höja 
kunskapsresultaten och skapa 
studiero.  

Färdig  

Kommentar:  
Arbetet med att utveckla ledarskapet i klassrummet inleddes med en kartläggning utifrån Skolverkets 
självskattningsmaterial "Koll på studiero" samt en föreläsning. Utifrån kartläggningen har varje skola 
påbörjat ett lokalt, långsiktigt arbete med att etablera en kultur och organisation som främjar kollegialt 
lärande inom området ledarskap i klassrummet. På sikt väntas arbetet leda till högre kunskapsresultat och 
ökad studiero. 
Utöka samarbetet i bedömning 
och tolkning av läroplan, 

Färdig  
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ämnesplaner och betygskriterier 
tillsammans med grundskolan. 
Kommentar:  
En utökad samverkan mellan grundskola och grundsärskolan har skett genom kontinuerlig dialog mellan 
berörda lärare och rektorer, samt vid lärarkonferenser två gånger per termin. 
Genomföra åtgärder för att trygga 
miljöerna i matsalen och 
korridorerna.  

Färdig  

Kommentar:  
Det har gjorts ett arbete för att förbättra tryggheten i korridorer och matsal där elever från både grundskola 
och grundsärskola möts. Kristinedalskolans ledning har drivit ett stort utvecklingsarbete för att skapa bättre 
förutsättningar för samarbete och integration. Kristinedalskolan (grund- och grundsärskola) arbetar utifrån 
värdegrundsordet GULDET som är skapat i samråd med eleverna och står för Gemenskap, Utveckling, 
Lärande, Delaktighet, Empati och Trygghet. 
En GULDET-dag har hållits under året där elever och personal från hela skolan deltagit. Inom 
fritidsverksamheten genomförs ett integrationsarbete, vilket har visat på en positiv utveckling i hur elever 
från grund- och grundsärskolan kan möta varandra med respekt. Ambitionen är att utöka samarbetet till att 
även omfatta skoltid, vilket väntas bidra till fortsatt positiv utveckling. 
Riktade insatser till barn och unga 
på fritiden i nära samarbete med 
grundskolan och gymnasiet. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Riktade insatser till barn och unga på fritiden har genomförts, exempelvis läxhjälp på Hasselgården. 
Ambitionen är att tillsammans med framförallt grundskolan skapa planerade aktiviteter. 
Utveckla barnbibliotekets 
uppsökande verksamhet samt öka 
samarbetet med skolbiblioteken 
inom kommunen. 

Färdig  

Kommentar:  
Uppsökande verksamhet bedrivs inom projektet "Stärkta bibliotek", vilket är ett tillfälligt stöd från 
kulturrådet med syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. "Stärkta bibliotek" 
prioriterade platser har varit Hasselkärnan och Kristinedalskolan samt folkbiblioteket i Kulturhuset. Arbetet 
fortsätter under 2020. 

 
  

79



 11

2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning. 
Det är av största vikt att gymnasieelever fullföljer sin utbildning. Detta för att eleverna ska kunna ha 
möjligheten att söka vidare till högre studier liksom att fler arbetsgivare idag kräver en 
gymnasieutbildning. 
 
BEDÖMNING 

 Bedömning måluppfyllelse: Ej uppfyllt 
75,3 % av alla elever boende i Stenungsunds kommun fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år. Detta är en 
ökning jämfört med resultatet 2017, men ligger på samma nivå som resultatet 2018. 71,8 % av eleverna på 
Nösnäsgymnasiet tog examen inom fyra år. Detta är en svag ökning jämfört med 69,3 % 2017, men en 
minskning jämfört med 74,1 % 2018. Detta leder till att målet att fler ungdomar ska fullfölja sin utbildning 
inte nås. 

 

INDIKATORER 
Titel Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Bedömning Trend 
Gymnasieelever 
som fullföljer 
sin utbildning 
inom fyra år 

75,3% 76,0% 75,3% 72,0% Nära 
värde Oförändrad 

Kommentar:  
75,3 % av alla elever boende i Stenungsunds kommun fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år. Detta är 
en ökning jämfört med resultatet 2017, men ligger på samma nivå som resultatet 2018. 
Andelen elever som fullföljer sin utbildning har ökat i jämförelse med riket de senaste åren. 2015 var 
motsvarande siffra cirka 70 % i Stenungsunds kommun, vilket då motsvarade genomsnittet för riket. 2019 
hade andelen i Stenungsunds kommun ökat till 75,3 %, vilket kan jämföras med rikets svagare på uppgång 
till 70,5 %. 
Gymnasieelever 
med examen 
inom fyra år, 
kommunala 
skolor 

71,8% 75,0% 74,1% 69,6% Ej 
accepterat 
värde 

Minskad 

Kommentar:  
71,8 % av eleverna på Nösnäsgymnasiet tog examen inom fyra år. Detta är en svag ökning jämfört med 69,3 
% 2017, men en minskning jämfört med 74,1 % 2018. Stenungsund har under ett antal år uppvisat ett högre 
resultat än genomsnittet i riket, vilket är en trend som fortsätter. Den nedgång som noteras under 2019 
återfinns även i riket. En bidragande förklaring till det försämrade resultatet kan vara att antalet elever som 
kommit in på nationella program från introduktionsprogrammet (IM) har ökat. 
72,2 % av flickorna och 71,6 % av pojkarna tog examen inom fyra år. Skillnaden mellan pojkar och flickor har 
minskat under de senaste åren, en trend som fortsatt även under 2019. 

 

AKTIVITETER 
Titel Status Färdiggrad 
Skapa flexibla lösningar och 
yrkesutgångar för elever som av 
olika anledningar inte går färdigt 
gymnasieskolan.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Nösnäsgymnasiet har utvecklat yrkesutgångarna mot bygg- och anläggningsprogrammet, fordon- och 
transportprogrammet samt restaurangbranschen. Utbildningarna har planerats för att svara mot Skolverkets 
yrkespaket. Organisationen kring eleverna på introduktionsprogrammet (IM) yrkesintroduktion har 
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förtydligats, där praktiklösningar skiljs från yrkesutgångar med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Med hjälp av 
Skolverket har personal kompetensutvecklats för att starta lärlingsliknande utbildningar inom 
introduktionsprogrammen. Förhoppningen är att dessa utbildningar påbörjas under nästa läsår. 
25 november 2019 fattades beslut i kommunstyrelsen om att starta utbildning för målgruppen elever som 
omfattas av den nya gymnasielagen. Förarbete har under hösten 2019 genomförts av kompetens och 
utveckling genom utbildning i svenska inför den nya gästvärdsutbildningen som startar i januari 2020. 
Kompetens och utveckling har ett tätt samarbete (plug-in) på både strategisk och operativ nivå med 
elevhälsa, kultur- och fritid, socialtjänst och gymnasieskolan i syfte att ge eleverna rätt förutsättningar att 
fullfölja sin gymnasieutbildning. Projektet In-vux är en form av tvärsektoriell samverkan som syftar till att 
testa aktiviteter och flexibla lösningar som möjliggör för fler ungdomar att fullfölja sin gymnasieutbildning. 
Öka likvärdigheten avseende 
enheternas resultatkvalitet 
genom fördjupat samarbete 
mellan enheterna, tydliggörande 
av ansvarsroller samt 
genomförande av insatser utifrån 
analyser på alla nivåer.  

Färdig  

Kommentar:  
Under året har Nösnäsgymnasiets enheter arbetat med att tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet och 
skapat ett arbetslagnära mål- och utvärderingsarbete. Syftet är att skapa meningsfullhet och 
påverkansmöjlighet. Arbetslagen beskriver också att det skett en utveckling och ett lärande i processen. För 
att skapa likvärdighet inom enheterna har avstämning kring målarbetet skett regelbundet på enhetstid. Med 
utgångspunkt i Skolinspektionens granskning av bedömning och betygssättning på enhet 2 har ett antal 
utvecklingsområden identifierats inom vilka det nu pågår arbete i syfte att öka likvärdigheten. 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling har under året omarbetats och förtydligats med fokus 
på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Antalet anmälningar i Skalman ökade under läsåret 2018/2019 
på samtliga enheter utom en, vilket sannolikt kan tolkas som en effekt av en tydligare rutin och 
ansvarsfördelning. 
Skolinspektionens enkät påvisar en uppgång för skolans arbete med att förhindra diskriminering och 
kränkande behandling från 6,7 föregående mätning till 7,4 i år. 
Utöka samarbetet i bedömning 
och tolkning av läroplan, 
ämnesplaner och betygskriterier 
tillsammans med gymnasieskolan. 

Färdig  

Kommentar:  
Gymnasiesärskolan upplever att samarbetet har ökat under året, vilket gynnar eleverna. Det finns en lokal 
plan för samarbetet mellan de två skolformerna och för att underlätta integration mellan gymnasiesärskola 
och de yrkesprogram inom gymnasieskolan som tar emot integrerade gymnasiesärelever. Arbetet med 
närvaroplanen samt arbetet tillsammans med berörd EHT-personal lyfts också fram som framgångsfaktorer. 
Säkra praktikplatser och kvalitet i 
undervisningen på det 
arbetsplatsförlagda lärandet 
kopplat till elevernas studieplan.  

Färdig  

Kommentar:  
Samarbetet mellan gymnasiesärskolan och enheterna som tar emot integrerade elever har utökats i syfte att 
säkra praktikplatser och kvalitet i undervisningen på det arbetsplatsförlagda lärandet. Frågan har lyfts i 
aktuella programråd under höstterminen 2019. 
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3. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat. 
Stenungsund ska vara en attraktiv kommun att driva företag i. Kommunens ambition är att skapa 
goda förutsättningar för företag att bedriva sin verksamhet. 

BEDÖMNING 
 Bedömd måluppfyllelse: Ej uppfyllt 

I Svenskt Näringslivs ranking 2019 placerade sig Stenungsunds kommun på plats 86 av Sveriges 290 
kommuner, vilket är en sänkning med nio placeringar sedan 2018. Syftet med rankingen är att visa var i 
landet det är bäst att starta och driva företag. 46 % av dem som svarat tycker att företagsklimatet är bra, 
vilket är oförändrat med 2018 års resultat. Skälet till den försämrade placeringen beror därmed på att andra 
kommuner har tagit större steg i att förbättra sitt företagsklimat. 
Insikt är en kvalitetsmätning där företagarna gör en helhetsbedömning av servicen i kommunens 
myndighetsutövning. Stenungsunds kommuns NKI var 77 år 2018. NKI på nivå 70 eller mer är att betrakta 
som högt. Resultatet för 2019 kommer först i april. På grund av att Stenungsunds kommun tappat 
placeringar i Svenskt Näringslivs ranking bedöms målet som ej uppfyllt. 

 

INDIKATORER 
Titel Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Bedömning Trend 
Svenskt 
Näringslivs, 
ranking 

86 76 77 61 Ej 
accepterat 
värde 

Minskad 

Kommentar:  
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att 
visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas 
olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som 
genomfördes under perioden januari-april 2019 och till en tredjedel på statistik från Statistiska centralbyrån 
och Upplysningscentralen. I 2019 års ranking placerar sig Stenungsunds kommun på plats 86 av Sveriges 290 
kommuner. 46 % av dem som svarat tycker att företagsklimatet är bra, vilket är oförändrat med 2018 års 
resultat. Totalt har 77 företag svarat på enkäten. 
Omdöme i 
SKL:s 
undersökning 
Insikt 

- 72 71 72 Nära 
värde Oförändrad 

Kommentar:  
SKL:s (numera SKR) undersökning för 2019 redovisas den 22 april.  

 

AKTIVITETER 
Titel Status Färdiggrad 
Genomföra och implementera GR 
SAMSYV - allas ansvar. 

Färdig  

Kommentar:  
Projektet GR SAMSYV är nu genomfört och avslutat. Inom förskolan visar resultaten att pedagogerna på 
olika sätt i undervisningen ger barnen förutsättningar att utveckla sin självbild, kunskap om omvärlden samt 
framtidstro. Utbildning av nyckelpersoner har genomförts på varje förskola och implementering pågår på 
alla förskoleavdelningar. Fortsatt arbete och fördjupning sker under 2020. 
Inom grundskolan har en programmeringsutbildning påbörjats tillsammans med Hogia för lärare årskurs 7–
9. Det finns en plan för att fortsätta arbetet med hjälp av Skolverkets material inom området. 
På Nösnäsgymnasiet har alla enheters utvecklingsgrupper deltagit i en utbildning och processledning 
genomförd av Skolverket och Karlstad universitet. Processtödet riktades mot stöd i framtagande och 
implementering av lokal SAMSYV-plan för Nösnäsgymnasiet. 
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Berörda verksamheter deltar på 
100 % av företagslotsmötena 
under året. 

Färdig  

Kommentar:  
Berörda verksamheter inom sektor samhällsbyggnad har deltagit i de företagsmöten som hållits. 
Företagslotsmöten är möten mellan företagare och kommunens tjänstemän. 
Följa upp och vidareutveckla 
resultatet från det 
bemötandeprojekt som 
genomförts inom sektor 
samhällsbyggnad. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Aktiviteten är påbörjad men ej slutförd på grund av personalbrist under året. Aktivitet upphör som projekt 
och införs i ordinarie verksamhet under 2020. 
Utveckla samverkan och öka 
kunskapen om andra 
verksamheter inom sektorn 
genom att arbeta med 
processkartläggning av sektorns 
verksamhet.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Under för första halvåret startades en processkartläggning av sektor samhällsbyggnads verksamheter samt 
en analys av prioriterings- och styrprocesser. De områden som återstod var mark- och exploatering samt 
planprocessen, som beräknades vara klara vid årsskiftet. Arbetet har dock under hösten 2019 pausats på 
grund av resursbrist och beräknas återupptas under våren 2020. 
Dokumentera antalet genomförda 
marknadsdialoger inför 
upphandling för att därefter 
kunna arbeta aktivt med att öka 
andelen.  

Färdig  

Kommentar:  
Upphandlingsenheten har dokumenterat genomförda marknadsdialoger i 16 av 40 annonserade 
upphandlingar under 2019, motsvarande 40 %. 
Dokumentera direktinformation 
till potentiella lokala företag vid 
upphandling för att därefter 
kunna arbeta aktivt med att öka 
andelen.  

Färdig  

Kommentar:  
Upphandlingsenheten har i 18 av 40 annonserade upphandlingar kontaktat potentiella anbudsgivare genom 
direktinformation vilket motsvarar 45 % av samtliga annonserade upphandlingar. 
Utveckla näringslivssidorna på 
stenungsund.se. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Näringslivssidorna uppdateras kontinuerligt med aktiviteter och information så att dessa är aktuella. 
Förvaltningen har avvaktat att göra ett större utvecklingsarbete av näringslivssidorna på 
www.stenungsund.se bland annat på grund av införandet av en ny plattform för digitala tjänster. 
Genomför åtta företagsbesök per 
år där kommunledning och 
politisk ledning deltar.   

Färdig  

Kommentar:  
Kommunstyrelsens presidium och kommundirektören har under året träffat åtta företag för att bland annat 
presentera nya förtroendevalda i kommunstyrelsens presidium samt för att inhämta kunskap om företagens 
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visioner och framtid. Ambitionen med företagsbesöken är att skapa en plattform för dialog mellan kommun 
och företag. Vid val av företag beaktas bland annat företag av olika karaktär och storlek. 
Utöka antalet 
företagskontakter/dialoger.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Förvaltningen arbetar fortlöpande med att utöka antalet företagskontakter och dialoger. Under året har 
kommunen tillsammans med företagarna arrangerat frukostklubbar som besökts av mellan 50 och 100 
företagare per gång. Stenungsunds kommun har tillsammans med Tjörns och Orust kommuner arrangerat 
en företagsgala och deltagit på Arbetsförmedlingens jobbsökarmässa. Under året har kommunen deltagit på 
styrelsemötena för Företagarna i Stenungsund, Tjörn och Orust, på mötena för Nordvästsvenska initiativet 
och på mötet för projektgruppen "Ett enat Bohuslän" som bland annat driver frågor om dubbelspår, 
vandringsleder och turismnäringsliv. Vidare har kommunen deltagit i "Årets unga Företagare" som 
arrangerades av Göteborgsregionens kommunalförbund, på Västsvenska Kemi och Materialklustret samt i 
Vinväxtprojektet som arbetar med kompetensförsörjning för kemiindustrin. Stiftelsen Profil Stenungsund 
har träffats vid två tillfällen och då diskuterat om exempelvis vision för Stenungsunds centrum, 
Stenungsundshems byggplaner samt Artscape. 
I kommunen genomfördes i september för första gången en stor företagsmässa på Stenungsund Arena där 
kommunen fanns på plats. 
Genomföra två 
informationstillfällen per år med 
företag och potentiella 
leverantörer i närområdet som 
målgrupp. Företagen informeras 
om lagstiftning och hur man går 
till väga för att lämna anbud i 
kommunala upphandlingar.   

Påbörjad  

Kommentar:  
Upphandlingsenheten närvarade vid Företagarna i Västs träff den 5 november på Stenungsögården och 
informerade om upphandling för det lokala näringslivet. En planerad informationsträff i samverkan med 
Svenskt Näringsliv blev dock inställd. 
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4. Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år över en 
femårsperiod. 

Inriktningsmål fyra fokuserar på ett ökat bostadsbyggande och knyter samman till Vision 2035 där 
målet är att antalet kommuninvånare då ska ha stigit till 35 000. 

BEDÖMNING 
 Bedömd måluppfyllelse: Helt uppfyllt 

Stenungsunds kommun växer och under 2019 har det tillkommit 174 bostäder. Detta är en betydande 
förbättring från föregående två år då 87 respektive 142 bostäder stod klara. Antalet antagna detaljplaner 
under 2019 var enbart en, men utifrån en femårsperiod ser det fortfarande positivt ut. Just nu pågår ett 
arbete med framtagande av fler planer och under 2020 beräknas tre till fem detaljplaner gå upp för 
antagande. Målet bedöms som helt uppfyllt. 

 

INDIKATORER 
Titel Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Bedömning Trend 
Förändring i 
bostadsbeståndet 

174 170 87 142 Värde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Det höga utfallet beror framför allt på de bostäder som byggts på Nyborgshöjd med 77 lägenheter och 
Saltängen (Getskär) med 25 bostäder. 
Antagna 
detaljplaner sett 
över en fem-
årsperiod 

1 3 2 4 Nära 
värde 

Minskad 

Kommentar:  
Under året har en detaljplan antagits, den för Kvarnhöjden. Under 2020 beräknas 3–5 detaljplaner gå upp 
för antagande. 

 

AKTIVITETER 
Titel Status Färdiggrad 
Höja kvaliteten och effektiviteten 
i plan- och byggprocessen. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Verksamhet bygglov har infört flertalet digitala verktyg för att säkerställa en effektivare process. 
Verksamheten har även projektanställt en bygglovsjurist för att höja kvaliteten i handläggningen av 
bygglovsansökningarna samt besluten. 
Vidare har ett arbete med att digitalisera planprocessen påbörjats. 
Arbeta med digitalisering av 
bygglovsprocessen och utbilda 
handläggarna i digitala arbetssätt 
för att få snabbare, effektivare 
och bättre kommunikation med 
sökande.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Det har bland annat genomförts utbildningar i platsbesöksappen. Dessa system tillåter bland annat 
medborgarna att snabbare få information och/eller beslut. 
Framtagande av mobilitetsstrategi 
för centrumområdet med målbild 
befolkningsökning 2035. 

Färdig  
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Kommentar:  
Mobilitetsstrategin är antagen av kommunfullmäktige. 
Aktivt bistå Trafikverket i 
utredning om dubbelspår på 
södra Bohusbanan.  

Färdig  

Kommentar:  
Sektor samhällsbyggnad har kontinuerliga samrådsmöten med Trafikverket i denna fråga. I samarbetet 
KUSTO (Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust) försöker kommunerna gemensamt tydliggöra 
sina behov av framtida möjliga sträckningar. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020. 
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5. Andel barn och unga som tar del av kultur- och fritidsverksamhet ska öka. 
Kulturskolan och Idrottsskolan är viktiga verksamheter för barns och ungas kreativitet och rörelse. 
Antalet barn och unga som tar del av verksamheterna ska därför öka. 

BEDÖMNING 
 Bedömd målfyllelse: Delvis uppfyllt   

Andel barn som tar del av Kulturskolans verksamhet har ökat samtidigt som motsvarande andel i 
Idrottsskolans verksamhet har minskat. Det ökade antalet barn i Kulturskolans verksamhet har möjliggjorts 
genom att undervisningen i vissa ämnen skett i grupp. Minskningen inom Idrottsskolan beror dels på att 
färre föreningar finns representerade och dels på att kännedomen om Idrottsskolan har minskat. Målet 
bedöms som delvist uppfyllt. 

 

INDIKATORER 
Titel Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Bedömning Trend 
Andel barn 
som tar del 
av 
Kulturskolans 
verksamhet 

319 307 306 306 Värde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
319 barn deltog i Kulturskolans verksamhet 2019, vilket är en mindre ökning jämfört med 306 under 2018. I 
vissa har ämnen har undervisningen skett i grupp vilket medfört att fler elever kunnat tas emot. 
Andel barn 
som tar del 
av 
Idrottsskolans 
verksamhet 

294 310 309 326 Nära 
värde 

Minskad 

Kommentar:  
283 barn deltog i Idrottsskolans verksamhet under 2019, vilket är en minskning från 309 barn 2018. 
Minskningen beror dels på att färre föreningar finns representerade i Idrottsskolan och dels på att 
kännedomen om Idrottsskolan har minskat. Den främsta anledningen till att antalet föreningar har minskat 
är ledarbrist. 

 

AKTIVITETER 
Titel Status Färdiggrad 
Skapa fler tillfällen till möten, på 
fler arenor, mellan pedagoger 
från Kulturskolan och barn i 
Stenungsund utanför 
Kulturskolans ordinarie 
verksamhet.  

Färdig  

Kommentar:  
Fler möten utanför Kulturskolans ordinarie verksamhet har skett genom att Kulturskolan har haft en person 
anställd på deltid som deltagit i arbetet med Rum1 för att leda de projekt som genomförts såsom öppna 
workshops. Alla förskoleklasser har under året fått besök av rytmikpedagog vid ett flertal tillfällen. 
Utveckla kommunikationen med 
barn och unga för att öka andelen 
som deltar i eller tar del av Kultur 
och Fritids verksamhet.  

Färdig  

Kommentar:  
Arbetet med sociala medier har intensifierats och ett särskilt programblad för Kulturhuset Fregattens 
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verksamhet som riktar sig till barn och unga har tagits fram. Feriearbetande ungdomar har anställts som 
unga kommunutvecklare som ett led i att öka kommunikationen med barn och unga. 
Utveckla utbudet i Idrottsskolan i 
samverkan med föreningslivet.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Ett arbete med att utveckla utbudet i Idrottsskolan tillsammans med Idrottsskolan och SISU VG Idrott har 
påbörjats. Planering inför genomförande av undersökning av föreningarnas behov har utförts. 
Utöka öppettiderna i Kulturhuset 
Fregatten. 

Färdig  

Kommentar:  
Kulturhuset har under sommaren haft "lättöppet" (dvs öppet i biblioteket för självservice) på lördagar. 
Under hösten har man haft öppet på söndagar då föreningar varit välkomna att arrangera 
programverksamhet med ekonomiskt stöd. Risk- och konsekvensanalys har genomförts för lättöppet på 
morgonen mellan klockan 8.00-10.00. 
Utforma en plan tillsammans med 
Västra Götalands Idrottsförbund 
och föreningslivet i Stenungsund 
med syfte att behålla ungdomar 
kvar i föreningslivet.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Planen för att bibehålla ungdomar längre i föreningslivet har inte utformats, då kultur och fritid istället har 
prioriterat att tillsammans med VG Idrott utveckla Idrottsskolan. För att främja ungdomars idrottsutövande 
har kultur och fritid istället påbörjat ett utvecklingsarbete inom Göteborgsregionen för att utöka 
skolidrotten. 
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6. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam 
arbetsplats/arbetsgivare.  

Genom ett långsiktigt och fokuserat arbete har sjukfrånvaron minskat från föregående år. Faktorer 
som påverkat indikatorn är arbetet med omplaceringar, en tätare och närmare uppföljning med 
sjukskrivna och ett strukturerat arbete att ta fram handlingsplaner för återgång i arbete. 

BEDÖMNING 
 Bedömd måluppfyllelse: Helt uppfyllt 

Sjukfrånvaron från föregående år har minskat med 0,1 procentenheter. Detta har skett genom ett långsiktigt 
förebyggande arbete. Exempel på faktorer som minskat sjukfrånvaron är arbetet med omplaceringar, både i 
tid och kvalité, som har effektiviserats vilket minskar risken för och faktiska sjukskrivningar. Under 2019 har 
även andelen anställda i kommunen som har heltid har ökat och andelen anställda som har en 
sysselsättningsgrad under 70 % har minskat. Detta har skett bland annat genom arbetet med optimerad 
bemanning samt det upparbetade arbetssättet för att minska andelen anställda med en sysselsättningsgrad 
under 70 %. Målet bedöms vara helt uppfyllt. 

 

INDIKATORER 
Titel Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Bedömning Trend 
Minska 
sjukfrånvaron från 
föregående 
kalenderår 

6,6% 6,6% 6,7% 7,0% Värde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Bland annat genom den minskade sjukfrånvaron har Stenungsunds kommun stärkt sin roll som en attraktiv 
och hälsosam arbetsplats och arbetsgivare. Detta har skett genom det förebyggande arbetet med att minska 
sjukfrånvaron. Faktorer som påverkat indikatorn är arbetet med omplaceringar, både i tid och kvalité, som 
har effektiviserats vilket minskar risken för och faktiska sjukskrivningar. Därtill sker idag en tätare och 
närmare uppföljning med de som är sjukskrivna. Handlingsplaner för återgång i arbete finns upprättat för 
alla som har varit sjukskrivna mer än 60 dagar. Därtill har projektet Hälsogreppet fortsatt under året med 
fokus på att minska psykiskt relaterad sjukfrånvaro. 
Öka andelen 
anställda i 
kommunen som 
har heltid 

76,1% 73,0% 72,9% 69,3% Värde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Andelen anställda som har en heltidsanställning har under 2019 ökat i jämförelse med tidigare år. Detta 
följer den redan positiva trend som var under 2018. 
Arbetet med optimerad bemanning är den tydligaste faktorn till den ökade andelen heltidsanställda. Goda 
exempel i detta arbete är exempelvis hemtjänsten som väl lyckats implementerat arbetssättet. 
Minska andelen 
anställda som har 
en 
sysselsättningsgrad 
under 70 % 

5,5% 6,0% 6,1% 6,6% Värde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Andelen anställda som har en sysselsättningsgrad under 70 % har under 2019 minskat. Detta följer den 
positiva trenden från 2018 och i jämförelse med 2017 är minskningen en procentenhet. 
Den viktigaste faktorn till den högre måluppfyllelsen är att det finns ett upparbetat arbetssätt för att minska 
andelen anställda med en sysselsättningsgrad under 70 %. Detta är ett löpande arbete och nya tjänster med 
sysselsättningsgrad under 70 % redovisas fortlöpande på kommunstyrelsens sammanträde för att tydligt 
redovisa utvecklingen i arbetet. 
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AKTIVITETER 
Titel Status Färdiggrad 
Genomföra åtgärder kopplat till 
medarbetarenkäten för att 
minska sjukfrånvaron.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Alla kommunens enheter och arbetslag som har fått ett medarbetarenkätsresultat har tagit fram 
handlingsplan över åtgärder. En särskild fördjupad uppföljning har också gjorts under andra halvan av året, 
av de tio arbetslag som hade mest dämpade resultat i medarbetarenkät 2018. Bland annat har arbetslagens 
handlingsplaner gåtts igenom för att se vilka insatser som gjorts under året och vad som skall göras framåt. 
Dessutom har nyckeltal gällande sjukfrånvaro och personalomsättning undersökts närmare på 
arbetslagsnivå. Arbetet med att minska sjukfrånvaron sker framförallt lokalt på enheterna utifrån vad som 
framkommit i medarbetarenkäten och insatser för att minska sjukfrånvaro skiljer sig från såväl sektor som 
verksamhet och enhet. 
Exempelvis har alla enheter inom IFO mätt sin arbetsbelastning vilket följts upp av respektive chef och 
verksamhet funktionshinder har fokuserat på tidigare kontakt med personal som är frånvarande från 
arbetet, vilket gett effekt på korttidssjukskrivningar. 
Inom verksamhet plan har en ergonom varit med på APT för att lära ut om arbetsrelaterade sjukdomar och 
besvär. Alla medarbetare har då erbjudits en genomgång vid respektive arbetsplats. 
Inom förskolan pågår fortsatt arbete i ledningsgruppen kring uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM). Tillsättning av vikarier i förskolan sker med hjälp av bemanningsenhet. Utöver 
detta har de större förskolorna en fast vikarie i huset vilket bidrar till stabilitet och god arbetsmiljö. 
Utveckla arbetet med 
hälsoinspiratörer i varje 
verksamhet och utvärdera hur det 
används. Sektorns arbete med 
hälsoinspiratörer syftar till att 
skapa förutsättningar för en 
hälsosam arbetsplats.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Utvecklingen av arbetet med hälsoinspiratörer pågår kontinuerligt och har så gjort även 2019. Det första 
halvåret 2019 har fokus varit att i sektorledningarna informera om hälsoinspiratörernas uppdrag, vilka de är 
(110 hälsoinspiratörer idag) och vad de kan bidra med. Cheferna har fått möjlighet att redogöra för sina 
förväntningar och vilka hälsofrämjande insatser de vill se mera av i sina respektive verksamheter. 
Andra delen av året har framförallt ägnats åt att samla hälsoinspiratörerna kring goda praktiska exempel på 
aktiviteter som funkar väl och som kan spridas vidare inom kommunen. Planering kring 
hälsoinspiratörsträffar och träff för chefer som har hälsoinspiratörer i sitt arbetslag, har också planerats och 
delvis hunnit genomföras. 
Prioritera förebyggande arbete 
för en bättre arbetsmiljö när det 
gäller förslitningsskador, 
bemötande och förhållningssätt.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Arbetet har fortlöpt under året med temat "bemötande och förhållningsätt" och utifrån höstens temadag 
med temat " arbetsmiljö och förslitningsskador". 
De förebyggande insatserna skiljer sig mellan de olika sektorerna och verksamheterna. Exempelvis arbetar 
förskolan, utifrån medarbetarenkätens resultat, med att utveckla bemötande och förhållningssätt, ett arbete 
som kommer att fortsätta även under 2020. Inom grundskolan har varje enhet påbörjat ett lokalt, långsiktigt 
arbete med att etablera en kultur och organisation som främjar kollegialt lärande inom ledarskap i 
klassrummet. Genom att medvetet arbeta med ledarskapet i klassrummet påverkas personalens 
förhållningssätt och bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. 
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Andra exempel finns inom särskilt boende och hemtjänst som har lagt en 3-årig utbildningsplan för att 
säkerställa att alla får rätt utbildning kontinuerligt. Det har även påbörjats studiecirklar kring förhållningssätt 
kring bemötande på särskilt boende och inom hemtjänst. 
Genomföra en utbildningsdag i 
grundskolan kring 
samverkansavtalet med de lokala 
samverkansgrupperna. 

Färdig  

Kommentar:  
Under två dagar har utbildning inom samverkansavtalet genomförts. Personalavdelningen, representanter 
från fackförbunden samt extern föreläsare har ansvarat för utbildningsdagarna. 
Pilotprojekt heltidsmentor 
2018/2019, gymnasiet. Syftet är 
att minska lärares 
arbetsbelastning kring 
mentorskapet för att de ska 
kunna fokusera mer på 
undervisningen.  

Färdig  

Kommentar:  
Projektet är nu genomfört och avslutat med goda resultat som följd. 58 % av lärarna upplever att deras 
arbetsbelastning minskat under året. Flertalet av lärarna upplever en avlastning i att någon annan följer upp 
närvaron och ringer upp elever. Eleverna upplever att de har lättare att få hjälp och stöd när de behöver. 
Alla elever som varit frånvarande har fått samtal där de efterfrågas från skolan, vilket bidragit till att öka 
närvaron. 
Fortsätta arbetet med att 
implementera "Optimerad 
bemanning” enligt handlingsplan. 

Påbörjad  

Kommentar:  
En översyn av ARP (avancerad resursplanering) och fördelning av disponibel tid har genomförts till stor del 
men behöver fortgå även kommande år. Rollfördelning mellan samordnare och bemanningsenhet är klar 
inom särskilt boende och ordinärt boende och analys av schema kontra bemanningskrav har genomförts. 
Schemaanalysen har uppdaterats och införts under hösten. Som stöd för enhetschefer har en 
bemanningscontroller anställts inom sektorn för att leda arbetet framåt internt i sektor socialtjänst. 
Bemanningscontrollern arbetar med att ge stöd till alla de verksamheter som har optimerad bemanning. 
Arbeta aktivt med "Hälsogreppet” 
så att alla medarbetare inom 
sektorn följer metoden. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Implementering av "Hälsogreppet" pågår fortsatt i sektor socialtjänst. Under 2019 har verksamheten jobbat 
med att följa upp arbetet som genomfördes 2018. Det har skett genom fortsatt fokus på organisatorisk och 
social arbetsmiljö samt implementering av handlingsplaner utifrån resultatet av medarbetarenkäten. 
Det går inte säkerställa att alla medarbetare följer metoden idag men metoden kring styrkebaserad 
organisationsutveckling är implementerad på verksamhetsnivå. Chefer, hälsoinspiratörer och skyddsombud 
har fått nya verktyg i och med hälsogreppets satsning, men det har stått varje enhet fritt i hur stor grad de 
väljer att använda verktyget. 
Genomföra aktiviteter inom 
ramen för EU hälsoprojektet 
"Hälsogreppet" för att minska 
sjukfrånvaron. Aktiviteterna 
specificeras i den lokala 
projektplanen.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Implementering av "Hälsogreppet" pågår fortsatt i sektor socialtjänst. Under 2019 har verksamheten jobbat 
med att följa upp arbetet som genomfördes 2018. Det har skett genom fortsatt fokus på organisatorisk och 
social arbetsmiljö samt implementering av handlingsplaner utifrån resultatet av medarbetarenkäten. 
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Flertalet aktiviteter har genomförts inom ramen för ”Hälsogreppet”, för att minska sjukfrånvaron. Bland 
annat utbildningsinsatser kring psykisk ohälsa genom metoden styrkebaserad organisationsutveckling inom 
verksamheten vård och omsorg. 
I syfte att förebygga 
långtidssjukskrivningar kommer 
arbetet med förebyggande 
sjukpenning utökas. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Planeringen är att antalet medarbetare med förebyggande sjukpenning ska öka över tid. Under 2019 har 
arbetsmetodik utvecklats för att exempelvis hitta arbetssätt för att insatser sätts in i rätt tid. Kontakten med 
Försäkringskassan och företagshälsovården har fördjupats succesivt inom området under året. I dagsläget 
finns inte fler beslut utan fortsatt behövs arbetssättet utvecklas. 
Hålla i och permanenta det 
förhållnings- och arbetssätt med 
"Optimerad bemanning" som har 
implementerats inom sektor 
socialtjänst under 2018. Detta 
beräknas ge fler 
heltidsanställningar och mindre 
grad av timtjänstgöring och 
övertid. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Utvecklingen av arbetet med optimerad bemanning inom sektor socialtjänst har fortsatt under 2019. Det är 
ett långsiktigt utvecklingsarbete som tar tid att arbeta igenom och permanenta. 
Regelbunden uppföljning av 
tjänster med sysselsättningsgrad 
under 70 %.  

Färdig  

Kommentar:  
Aktiviteten genomförs löpande och nya tjänster med sysselsättningsgrad under 70 %, redovisas fortlöpande 
på kommunstyrelsens sammanträde. Över tid visar mätningarna att både andelen och antalet anställningar 
med sysselsättningsgrad under 70 %, fortsätter att minska. 
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Måluppföljning - Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling 
 

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

I Stenungsunds kommun bedrivs en hållbar utveckling vilket innebär att vi strävar efter att tillgodose 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Den 
hållbara utvecklingen för att minska kommunens påverkan på miljön och klimatet mäts för 
inriktningsmålet genom; minskad energiförbrukning, minskat utläckage av producerat dricksvatten, 
minskad användning av fossila bränslen och minskat matsvinn. 

BEDÖMNING 
 Bedömd måluppfyllelse: Delvis uppfyllt 

Indikatorerna för att verka för en hållbar utveckling uppnås för såväl energiförbrukningen i kommunala 
anläggningar som matsvinnet på kommunens förskolor och skolor, vilket är positivt. Då den planerade 
mängden utbytta oljepannor inte nådde det uppsatta målet om två och utläckaget av producerat 
dricksvatten har ökat väsentligt från tidigare år, bedöms målet totalt vara delvist uppfyllt. Inga kända större 
läckage har skett under 2019 vilket gör utfallet svårtolkat då antalet flödesmätare inte är tillräckligt.  
Gällande den insamlade mängden förpackningar och returpapper kan inte 2019 bedömas då statistiken för 
2019 inte är redovisad än.  

 
INDIKATORER 

Titel Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Bedömning Trend 
Energiförbrukning 
i kommunala 
anläggningar 

191 191 192 199 Värde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Under 2019 så har energiförbrukningen minskat något i jämförelse 2018. Sett till enskilda fastigheter 
varierar emellertid detta. Flertalet insatser har genomförts för att minska energiförbrukningen. Exempelvis 
har kommunens andra solcellsanläggning installerats på Tallåsens särskilda boende och på Skogsbackens 
förskola har det installerats värmepumpar. Därtill har belysningsrenoveringar genomförts på ett flertal 
objekt, främst Nösnäsgymnasiets skolsalar, där cirka 300 äldre armaturer har bytts till nya LED-armaturer. 
Utläckaget av 
producerat 
dricksvatten 

31% 23% 24% 26% Ej 
accepterat 
värde 

Minskad 

Kommentar:  
På grund av för få flödesmätare kan inte verksamheten analysera de höga utläckagen under 2019 i den 
utsträckning som gör den stora differensen från tidigare år möjlig att förklara. Inga kända större läckage har 
skett under 2019 vilket gör utfallet svårtolkat. Två flödesmätare är monterade 2019. Tre ytterligare 
flödesmätare kommer att monteras under 2020 för att kunna analysera detta bättre.  
 
Användningen av 
fossila bränslen 

1 2 0  Nära 
värde 

Ökad 

Kommentar:  
En oljepanna är utbytt på Skogsbackens förskola under 2019. Den andra oljepannan som var planerad att 
bytas ut finns på Jörlandaskolan men detta har inte skett på grund av tekniska komplikationer. Byte planeras 
till sommaren 2020. 
Matsvinnet på 
kommunens 
förskolor, skolor 

51 54 55 62 Värde 
uppnått 

Ökad 
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och 
äldreboenden 
Kommentar:  
Matsvinnet på kommunens förskolor och skolor har minskat för tredje året i rad. Detta tack vare riktade 
utbildningsinsatser och fokus på frågan från måltidspersonalen. I vissa förskolor och skolor har också 
insatser skett för att få beteendeförändringar att minska tallrikssvinnet. Exempel på aktiviteter inom förskola 
är arbete med "Kompostina", som skapar en dialog om matsvinnet med barnen. Inom skolan har en del 
enheter haft dialog och samarbete mellan skolpersonal och måltidspersonal och bland annat utfört 
ytterligare mätningar och en skola har provat att äta på assietter istället för tallrik. 
Äldreboenden är ej medräknade i underlaget, men har under 2019 påbörjat projektet "Resurssmart 
äldreboende", där bland annat de första mätningarna av matsvinn genomförts. Utöver detta har arbetet 
med att minska matsvinnet påbörjats genom ändrade rutiner för portions- och livsmedelsbeställningar. 
Insamlade 
förpackningar och 
returpapper, 
kg/person 

- 58 55 62 Nära 
värde Oförändrad 

Kommentar:  
Uppgifterna för 2019 kommer redovisas från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) först i slutet av 
februari. 

 

AKTIVITETER 
Titel Status Färdiggrad 
Minska mängden körda mil med egen 
bil i tjänsten. 

Färdig  

Kommentar:  
För att underlätta nyttjandet av kommunens transportpool har information gått ut till alla verksamheter i 
kommunen om hur transportpoolen fungerar. Detta i syfte att minska mängden körda mil med egen bil i 
tjänsten. 
Den genomsnittliga mängden körda mil med egen bil uppgick till 22,3 mil per medarbetare under 2019. I 
jämförelse med föregående år är detta en minskning med 3,5 mil per medarbetare. 
Erbjuda utbildning i Skype och satsa på 
fler digitala möten i syfte att minska 
resandet i tjänsten.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Utbildningen av Skype finns sedan 2019 som en del i modulen "Media och kommunikation" i 
Chefsutvecklingsprogrammet. Dessutom finns information om möjligheter till Skype-utbildning samt vikten 
av att minska resandet i tjänsten har lämnats till sektorledningarna för vidare spridning i organisationen. 
Skypemöten har i viss utsträckning börjat användas och mängden körda mil har minskat med 3,4 mil per 
medarbetare 2019 i jämförelse med 2018, beräknat utifrån körda mil i egen och kommunägd bil. 
Införa kärl för källsortering på samtliga 
enheter. 

Påbörjad  

Kommentar:  
På grund av grundskolans och gymnasieskolans ekonomiska situation har inte aktiviteten genomförts som 
planerat. Enheterna har i viss mån kompost, pappersåtervinning etcetera. Samtliga förskolor har kärl för 
sortering. 
Grundskola och gymnasiet ska 
samverka med måltid för att minska 
matsvinnet i matsalen.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Under året har serviceråd genomförts med samtliga verksamheter för en inledande dialog om samarbete för 
att minska matsvinnet, förslag har lyfts fram men ej fastställts. I grundskolan har skolenheterna gjort 
inledande inventering av nuläge gällande svinnaktiviteter. Gymnasiet har via elevråd återkopplat förslag till 
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minskat matsvinn, ett urval av dessa kommer att genomföras under 2020. Sammanställning och analys av 
genomförda svinnmätningar har under året skickats ut till berörda verksamhetschefer och rektorer i syfte att 
få en gemensam bild av nuläget, samt underlag för framtagande av aktiviteter. 
Införa en mötespunkt på 
arbetsplatsträffar för att ta fram 
förslag på hur förvaltningen kan bidra 
till att minska miljöpåverkan. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Flertalet av sektor samhällsbyggnads verksamheter har arbetat aktivt med denna fråga på respektive APT. 
Flera förslag har framkommit och bland annat har ett APT hållits på Renova för att öka kunskapen om 
avfallshantering. 
Kartläggning och framtagande av 
åtgärdsplan för det strategiska 
miljöarbetet.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Förslag till handlingsplan är framtagen och ska förankras i kommunledningen inför fortsatt politisk 
behandling. Politisk behandling under våren 2020. 
Utreda förutsättningar för införande av 
det avfallssnåla äldreboendet i 
samarbete med sektor stödfunktioner 
(Måltid och Fastighet). 
 
Utreda förutsättningar för införande av 
det avfallssnålla äldreboendet i 
samarbete med sektor socialtjänst. 
 

Färdig  

Kommentar:  
Arbetet pågår enligt fastställd handlingsplan. Projektet kommer att utökas till att innefatta flera enheter på 
Tallåsen samt övriga äldreboenden under 2020. Fokus på att minska matsvinn har fortskridit, 
portionsbeställning via kostdataprogram har förberetts, matartikelbeställning via webb samt uthämtning av 
dessa har effektiviserats via igångstart av en affär på Tallåsen. Affärskonceptet kommer att utvecklas vidare i 
januari 2020. 
Ta fram 
energiförbrukning/energieffektivisering 
per objekt.  

Färdig  

Kommentar:  
Energiförbrukning per objekt har tagits fram vilket möjliggör att se energieffektiviseringar som gjorts per 
objekt. 
Fortsätta arbetet med att byta ut 
lysrörsarmaturer till LED.  

Färdig  

Kommentar:  
Under 2019 har totalt cirka 560 LED-armaturer installerats, varav cirka 400 är utbytt lysrörsarmatur. Byte av 
belysningsarmaturer sker först och främst ur ett allmänt underhållsbehov när gammal armatur är uttjänt. 
Ta fram en prioriteringsordning för 
installation av solcellsanläggning på 
befintliga kommunala fastigheter.  

Färdig  

Kommentar:  
Förslag till prioriteringsordning för installation av solcellsanläggning på befintliga kommunala fastigheter är 
framtagen och kommer att redovisas för kommunstyrelsen. För att spegla möjligheten att tillgodogöra sig 
den producerade energin och därmed också lönsamhetsperspektivet har, i prioriteringsordningen, hänsyn 
tagits till verksamhetens beskaffenhet och elförbrukningen sommartid. 
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Mäta produktions- och tallrikssvinnet 
på samtliga skolor, förskolor och 
äldreboenden. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Genomförande har skett enligt plan. Två mätningar har gjorts, en under vår- respektive hösttermin. Det 
totala matsvinnet har minskat i förhållande till föregående år med 1 gram per person. Serveringssvinnet har 
totalt sett minskat med tre gram per person men däremot har tallriksvinnet ökat med ett och ett halvt gram 
per person. Mätningarna konstaterar också att det totala svinnet per person är högre i mottagningskök än i 
tillagningskök. Under hösten har komponentsbaserat beställningssystem implementerats inom 
äldreomsorgens kök. Klimatberäkning av Nösnäsgymnasiets måltider har ej färdigställts. 
Mäta andelen ekologisk och 
svenskproducerad mat som serveras 
till förskolor, skolor och äldreboenden 
för att på sikt öka andelen.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Servicefunktionen registrerar andelen ekologiska inköp varje månad, resultatet presenteras i årsbokslut. 
Livsmedelsleverantören lämnar varje halvår information över livsmedelsinköp som möjliggör framtagande 
av svenskproducerade livsmedel. Samarbete med grannkommuners kostorganisationer i Lilla Edet, Tjörn och 
Orust och Länsstyrelsen har resulterat i två genomförda informationsträffar för lokala kött- och 
grönsaksproducenter. Detta i syfte att försöka underlätta för framtida lokala inköp. 
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8. Stenungsund ska verka för ett tryggt åldrande 
Stenungsunds kommun ska verka för ett tryggt åldrande. Detta mäts genom att mäta hemtjänstens 
personalkontinuitet, som innebär att antalet personal en hemtjänstmottagare möter under en 14-
dagarsperiod ska vara få. Ett annat trygghetsmått är att väntetiden för att få plats på ett äldreboende 
från ansökan till erbjudande om plats ska minska och att antalet fallskador minskar. 

BEDÖMNING 
 Bedömd måluppfyllelse: Delvis uppfyllt 

Personalkontinuitet, det vill säga antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, har minskat 
något jämfört med 2018. Detta har skett genom kontinuerligt arbete för att förbättra personalkontinuiteten 
och planering. Dock har väntetiden till särskilt boende och antalet fallskador ökat något. Den ökade 
väntetiden beror på obalans mellan omvårdnadsplatser och demensplatser som inte överensstämmer med 
efterfrågan. Gällande de något ökade antalet fallskadorna finns ett upparbetat arbetssätt, där en aktivitet är 
att vid risk för fall ska rehab kontaktas. Det ska också förtydligas att rapporterade fallskador gäller för år 
2018 då redovisningen av statistiken är förskjuten ett år, vilket leder till att insatser som gjorts 2019 först 
kan skönjas senare under 2020, då detta redovisas av Socialstyrelsen. Målet bedöms som delvist uppfyllt. 

 

INDIKATORER 
Titel Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Bedömning Trend 
Personalkontinuitet, 
antal personal som 
en hemtjänsttagare 
möter under 14 
dagar 

16 16 17 17 Värde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Hemtjänsten har gått från 17 till 16 antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. Detta har 
skett genom kontinuerligt arbete för att förbättra personalkontinuiteten där ansvariga planerare inom 
hemtjänsten arbetar med åtgärder, som syftar till att minimera antal personal per brukare i dagplaneringen. 
Väntetid i antal 
dagar från 
ansökningsdatum 
till erbjudet 
inflyttningsdatum 
till särskilt boende 

72 52 53 84 Nära 
värde 

Minskad 

Kommentar:  
När det gäller väntetiden beror ökningen på att det är personer med demensdiagnos som väntar på plats. 
Det finns samtidigt ett överskott på omvårdnadsplatser. För att skapa en balans mellan tillgång och 
efterfrågan och för att minska väntetiden kommer en enhet, som idag är en omvårdnadsenhet konvertera 
till en demensenhet. Enligt praxis har kommunen 90 dagar på sig att erbjuda plats. 
Fallskador (vårdats 
på sjukhus) bland 
personer 80+ 

53 51 52 52 Nära 
värde 

Minskad 

Kommentar:  
Sektor socialtjänst arbetar förebyggande utifrån måldokument och rutiner vid inskrivning i hemsjukvården 
där en aktivitet är att vid risk för fall ska rehab kontaktas. 
Utfallet är 2018 års siffra då Socialstyrelsens rapportering är fördröjd. 
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AKTIVITETER 
Titel Status Färdiggrad 
Utveckla samarbetet mellan 
individ- och familjeomsorg och 
särskilt boende, genom att 
tydliggöra processer och ta fram 
rutinbeskrivningar som inkluderar 
båda verksamheterna. Till 
exempel rollfördelningen, från 
ansökan om plats på särskilt 
boende till erbjudet 
inflyttningsdatum.  

Färdig  

Kommentar:  
Åtgärder är genomförda enligt plan. Rutiner är framtagna mellan biståndsenheten (individ och 
familjeomsorg) och bo-gruppen. Bo-gruppen har till uppgift att fördela tillgängliga platser inom särskilt 
boende. Rutin är också införd gällande fördelning av platser och ett säkerställt samarbete med 
korttidsverksamheten är upprättat. 
Kartlägga hur mycket fixartjänsten 
används. 

Färdig  

Kommentar:  
Under 2019 har fixartjänsten använts ungefär 40 gånger per månad, det vill säga två per dag. Under 2019 
har 36 nya personer utnyttjat fixartjänsten. Antalet uppdrag för 2019 är på motsvarande nivå som 2018. 
Majoriteten av de som använder tjänsten är mellan 70 till 80 år och 91 % av brukarna av fixartjänsten är 
kvinnor. 
Informera om fixartjänsten via 
råden och i hemtjänstbroschyr 
och beakta fixartjänsten vid 
biståndsbedömning.  

Färdig  

Kommentar:  
"Trivselträffar", som är en öppen verksamhet riktad till kommuninvånare i Stenungsund har bjudit in 
fixartjänst för att informera om vilka tjänster som erbjuds och vid utredningssamtal inom biståndsenheten 
informeras om att det finns en fixartjänst. Information om fixartjänsten finns också hos varje omsorgstagare 
i hemtjänsten i den enskildes informationspärm. 
Informera om olika digitala 
lösningar i vägledande dokument 
på hemsidan. Exempelvis 
användandet av trygghetskamera 
som indirekt kan minska risken för 
fallskador då vårdtagaren inte 
störs av personalen i onödan. 

Färdig  

Kommentar:  
Vägledande dokument på hemsidan har uppdaterats med att erbjuda digitala lösningar. I utredningssamtal 
informeras brukare om vilka möjligheter som finns. Tekniska lösningar övervägs i första hand. Under hösten 
har tillägg gjorts i lokal broschyr på särskilda boenden om digital tillsyn. Hemtjänst har uppdaterat 
broschyren som beskriver verksamhetens mål med digitala hjälpmedel. 
Prioritera och erbjuda digitala 
lösningar som uppfyller den 
biståndsbedömda insatsen.  

Färdig  

Kommentar:  
Inom särskilt boende och hemtjänst erbjuds digital tillsyn via kamera där det är möjligt. IFO har uppdaterat 
sina vägledande dokument för biståndsbedömning vilket innebär att i första hand erbjuda trygghetskamera 
och i andra hand fysiska besök. 
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Använda metoden "Senior alert" i 
förebyggande arbete kring bland 
annat fallskador. 

Färdig  

Kommentar:  
Sektor socialtjänst har startat upp och använder delar av senior alert i omsorgsverksamheterna med fokus 
på riskförebyggande åtgärder. Sektorn riskbedömer trycksår, undernäring, fall och munhälsa. All personal 
har under hösten genomgått en utbildning kring kost och nutrition och en ny ombudsroll, måltidsombud har 
införts som kommer ha en fördjupad kunskap kring området och stötta övrig personal. 
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9. Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka.  
Målet uppnås genom att invånare, 16 - 84 år, med bra självskattat hälsotillstånd ökar och att 
självskattad bra hälsa för barn och unga 12 - 16 år ökar. Målet ligger i linje med regeringens och 
Västra Götalandsregionens ambitioner att minska skillnaderna i hälsa och livsvillkor. Folkhälsoarbetet 
är ett gemensamt ansvar och kräver insatser och samverkan tvärsektoriellt. 

BEDÖMNING 
 Bedömd måluppfyllelse: Ej uppfyllt 

Den självskattade hälsan bland barn och unga, 12 till 16 år, sjunker 2019 i jämförelse med såväl 2018 som 
2017. Utvecklingen är bekymmersam och den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga har också 
nationellt uppmärksammats. Då den lokala negativa trenden är ny kommer detta utvärderas för att få en 
bild av vad för åtgärder som behöver genomföras. Detta är ett av fokusområdena i folkhälsans 
verksamhetsplan 2020 i nära samarbeta med elevhälsan. Gällande den självskattade hälsan hos invånare 
mellan 16 och 84 år finns ingen mätning för 2019. Målet bedöms som ej uppfyllt. 

 

INDIKATORER  
Titel Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Bedömning Trend 
Invånare 16 - 
84 år med 
bra 
självskattat 
hälsotillstånd, 
andel % 

- 75,0% 74,0%  Nära 
värde Oförändrad 

Kommentar:  
Indikator mäts ej under 2019.  
Självskattad 
bra hälsa för 
barn och 
unga 12 - 16 
år 

73,0% 85,0% 84,0% 86,0% Ej 
accepterat 
värde 

Minskad 

Kommentar:  
73 % av eleverna i åk 8 och åk 1 på gymnasiet har svarat att de upplever sin självskattade hälsa som bra. 
Detta innebär att 73 % av de som svarat har svarat 6–10 på en tiogradig skala (10 innebär bästa tänkbara liv). 
Frågan om den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga har nationellt uppmärksammats. Då den lokala 
negativa trenden är ny kommer detta utvärderas för att få en bild av vilka åtgärder som behövs. Detta är ett 
av fokusområdena i folkhälsans verksamhetsplan 2020 i nära samarbete med elevhälsan. 

 

AKTIVITETER 
Titel Status Färdiggrad 
Följa upp hälsosamtalen inom 
skolhälsovården och utefter 
analysen arbeta fram åtgärder på 
individ- och gruppnivå. 

Färdig  

Kommentar:  
Uppföljning av elevhälsosamtalen genomförs inom ramen för lokala elevhälsoteamen. Elevhälsosamtal 
genomförs med alla elever i förskoleklass, åk 2, åk 4, åk 6, åk 8 samt gymnasiets första år. Resultaten av 
samtalen används på gruppnivå bland annat för att utveckla befintliga grupper/klasser samt som underlag 
för nya klassindelningar. På individnivå genomförs vid behov insatser med utgångspunkt i vad som 
framkommer i samtalen. 
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Genomföra styrda rastaktiviteter 
för ökad rörelse och ökad 
gemenskap i grundskolan.  

Färdig  

Kommentar:  
Olika former av rastaktiviteter pågår på F-6 skolorna. Enligt Göteborgsregionens enkät svarar 88% av 
eleverna i åk 2 att det finns bra saker att göra på rasterna. Fortsatt utveckling av aktiviteterna sker lokalt på 
enheterna. För äldre elever sker rastaktiviteterna genom att skolvärd anpassar aktiviteterna till elevernas 
ålder och önskemål. 
Genomföra projektet 
"digitaliserat vägnät" (bil-, cykel- 
och gångvägnätet) för att i 
karttjänst kunna visa på 
tillgänglighet och var det finns 
säkra skolvägar. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Projektet är påbörjat och kommer att slutföras under 2020. 
Prioritera deltagande i 
trygghetsvandringar för att bidra 
till att skapa trygga och säkra 
miljöer.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Under våren har deltagandet från sektor samhällsbyggnads representanter varit lägre än förväntat, men från 
och med hösten har det varit 100 % deltagande. 
Prioritera deltagande i 
arbete/projekt kring social 
hållbarhet som "Hasselbacken i 
utveckling" och 
"Seniorperspektivet i 
samhällsbyggandet".  

Färdig  

Kommentar:  
Sektor samhällsbyggnad har enligt plan prioriterat deltagande i de arbeten/projekt som genomförts. 
Sprida kunskap om "Anhörigstöd 
på nätet," på Stenungsunds 
kommuns hemsida, till 
pensionärsorganisationer, på 
sociala medier och i råden.  

Färdig  

Kommentar:  
Enhetschefer informerar om anhörigstöd till omsorgstagarnas anhöriga som flyttar in på särskilt boende eller 
har insatser i ordinärt boende. Biståndsenheten informerar löpande om anhörigstöd på nätet och 
information finns även på kommunens hemsida. Information har även gått ut till rådet för 
funktionshindrade, pensionärsrådet och pensionärsorganisationer. Information om anhörigstöd på nätet har 
inte publicerats via sociala medier, vilket dock planeras under 2020. 
Medverka aktivt på seniordagen. Färdig  
Kommentar:  
Medarbetare från sektor socialtjänst var på plats och berättade om sina olika verksamheter via utställningar. 
Sektorn informerade bland annat om välfärdsteknik; hur detta fungerar, hur detta används i det dagliga 
arbetet samt vilka avgifter som finns kopplade till detta. Dagen var välbesökt med 50 - 60 olika utställare, 
föreläsare och underhållning. 
Skapa och utveckla träffpunkt för 
äldre personer i ordinärt boende.  

Färdig  

Kommentar:  
Trivselträffar pågår varannan vecka under höst och vårtermin. Innehåll på trivselträffar är till exempel 
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information om demensföreningen, musik, lokalinformation, fixartjänst, hörselskadades förening och 
naturfotografering med lokal förankring. 
Fortsätta arbetet med att 
tillgänglighetsdokumentera 
kommunala fastigheter. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Arbetet med att dokumentera publika lokaler har fortgått under året men fortsatt återstår Kulturhuset 
Fregatten och Stenungsund Arena. Dessa lokaler kommer att inventeras under våren 2020 med hjälp från 
VGR. I snitt besöker sju personer om dagen kommunens hemsida och sidan "En mer tillgänglig kommun" där 
tillgänglighetsdokumentationen finns, vilket påvisar behovet av informationen. 
"Rätt mat till rätt person" - Ta 
fram underlag och skapa 
förutsättningar för att införa krav 
på läkarintyg/läkarutlåtande för 
att beviljas specialkost enligt 
"Göteborgsmodellen".  

Färdig  

Kommentar:  
Underlag för att skapa förutsättningar för att införa krav på läkarintyg/läkarutlåtande för att beviljas 
specialkost enligt "Göteborgsmodellen" har genomförts och intyg för specialkost har börjat registreras i 
kostdatasystem. Implementering har ej påbörjats än i avvaktan på ny e-tjänstblankett. 
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10. Andelen nyanlända som är självförsörjande efter två år ska öka.  
Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och välkomnande kommun med hög social hållbarhet 
som inkluderar alla. Integrationen av nyanlända ska vara effektiv och antalet personer som lämnat 
etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) ska därför öka. 

Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20 - 64 år) samt nyanlända i 
åldern 18 - 19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där 
svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. 
Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. 

BEDÖMNING 
 Bedömd måluppfyllelse: Helt uppfyllt 

För andra året i rad har Stenungsund en positiv utveckling gällande andelen nyanlända som är 
självförsörjande efter två år. En majoritet av de nyanlända som har gått ut etableringsprogrammet, nästan 
två tredjedelar, är efter två år och 90 dagar i arbete eller studier. Med tanke på Arbetsförmedlingens stora 
omorganisation samtidigt som de är ansvariga för etableringsuppdraget är detta en positiv utveckling. 
Det är svårt att peka på en enskild anledning till detta men en stark arbetsmarknad generellt är gynnsamt för 
denna målgrupp samtidigt som att kommunen har en väl fungerande vuxenutbildning, vilket är en viktig bas 
för de nyanlända som kommer till Stenungsunds kommun. Att notera är att målgruppen är liten och varje 
individs bakgrund är avgörande för måluppfyllelsen. Det är tydligt fastställt att exempelvis studiebakgrund är 
avgörande för hur snabbt man etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden och vilka som kommer till 
kommunen är därför avgörande för etableringstiden. Statistiken är preliminär och fastställs av 
Arbetsförmedlingen och SCB i april-maj. Målet bedöms som helt uppfyllt. 

 

INDIKATOR 
Titel Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Bedömning Trend 
Lämnat 
etableringsuppdraget 
och påbörjat arbeta 
eller studera (status 
efter 90 dagar) andel 
% 

63,0% 63,0% 62,0% 39,0% Värde 
uppnått 

Ökad 

Kommentar:  
Andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och påbörjat att arbeta eller studera, 90 dagar efter 
att etableringstiden är slut, når Stenungsunds kommun ett positivt resultat 2019 likt 2018. Nästan två 
tredjedelar av de som lämnar etableringsuppdraget under 2019 har börjat studera eller arbeta. Detta 
placerar Stenungsunds kommun bland de 25 % bästa kommunerna. Att understryka är det relativt låga 
antalet deltagare vilket gör att varje enskild deltagare har en direkt påverkan på resultatet. 

 

AKTIVITETER 
Titel Status Färdiggrad 
Erbjuda praktikplatser inklusive 
språkpraktik till nyanlända.  

Påbörjad  

Kommentar:  
Beroende på de olika verksamheternas möjlighet och lämplighet skiljer sig möjligheten att erbjuda 
praktikplatser liksom språkpraktikplatser inom förvaltningen. Exempelvis arbetar servicefunktionen aktivt för 
att erbjuda praktikplatser och tar vid förfrågan emot praktikanter då det är möjligt och har så även gjort 
under 2019. Andra verksamheter som tagit emot praktikanter under året är Nösnäsgymnasiet som tagit 
emot elever från vuxenutbildningens utbildning Språkstödjare. Därtill har IFO haft två personer som har 
genomgått språkpraktik och som därefter har fått nystartsjobb i sektor socialtjänst. Sammanfattningsvis har 
kommunen som arbetsgivare dock inte lyckats erbjuda praktikplatser i den utsträckning som motsvarar 
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behovet för att kunna nå högre resultat gällande inriktningsmålet då många verksamheter inte har möjlighet 
att ta emot praktikanter. 
I många av de verksamheter som inte kan ta emot praktikanter är den huvudsakliga anledningen att mycket 
goda kunskaper i svenska är en förutsättning för att klara arbetet, vilket ofta inte är fallet för en person i 
behov av exempelvis språkpraktik. 
Ta emot extratjänster (eller 
motsvarande), språkstödjare 
(eller motsvarande). 

Påbörjad  

Kommentar:  
Cirka 20 nya extratjänster togs emot under 2019 i kommunen. Dessa anställdes först i december 2019. Detta 
beror på att Arbetsförmedlingen införde stopp på anvisningar till extratjänster från och med den 1 januari 
2019, som en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om i december 2018. I oktober 2019 
justerades detta då den kraftiga nedbantningen av extratjänster under 2019 hade nått en nivå som kunde 
finansieras under rådande budgetläge. Därmed kunde Stenungsunds kommun återigen anställa personer 
som extratjänster, vilket skedde i december 2019. 
Öka genomströmningen av elever 
på introduktionsprogram på 
gymnasiet genom att utveckla 
samarbetet mellan 
studiehandledare och 
undervisande lärare samt ett 
språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt.  

Färdig  

Kommentar:  
Introduktionsprogrammen har arbetat med att öka genomströmningen av elever genom att utveckla fler 
yrkesutgångar för eleverna. Arbetet har utgått från Skolverkets och branschernas yrkespaket. Bygg- och 
anläggningsprogrammet har en fullt fungerande modell men restaurang- och livsmedelsprogrammet har 
avslutats på grund av bristande elevunderlag. 
Utredning av möjligheterna till samarbete med vuxenutbildningen gällande yrkespaket pågår. Avsikten är att 
sprida den modell för studiehandledning som utvecklats på introduktionsprogrammen till andra delar av 
Nösnäsgymnasiet. Tvålärarsystemet har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att arbeta, vilket gör att 
systemet prövats även på andra introduktionsprogram från hösten 2019. Ett omfattande arbete kring 
närvaro har genomförts för hela introduktionsprogrammen. Mentorns och elevhälsans roller och samarbete 
samt dokumentation av frånvarosamtal har förtydligats. Närvarostatistiken för elever på språkintroduktion 
har förbättrats avsevärt och kring elever med oroande frånvaro sker ett systematiskt arbete. 
Utöka antalet utbildningsplatser 
till yrkesutbildningar med 
språkstöd inom kompetens och 
utveckling. 

Påbörjad  

Kommentar:  
Kompetens och utveckling har påbörjat kartläggningsarbete för att tillsammans med förskolan identifiera 
möjligheter till framtida yrkesutbildningar och kompetensförsörjning. I kartläggningen synliggörs faktorer 
såsom nuvarande kompetensnivå, antal timvikarier samt deras behörighet. Utifrån kartläggningen utarbetar 
kompetens och utveckling ett förslag som syftar till att höja kunskapsnivån, bibehålla duktiga medarbetare 
och samtidigt skapa en positiv bild av Stenungsund som en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda utbildning 
i kombination med studier. 
Utveckla/utvidga "SYSKOM-
projektet".    

Påbörjad  

Kommentar:  
Förskolan har samarbetat med kompetens och utveckling i SYSKOM-projektet, vilket avslutades december 
2019. Deltagarna i SYSKOM-projektet studerade 50 % på vuxenutbildningen och praktiserade 50 % inom 
förskolan. Projektet avslutades i sin helhet december 2019, varvid ingen utveckling/utvidgning av SYSKOM-
projektet är aktuell. Arbetsförmedlingen har inga liknande projekt i dag. 
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Kompetens och utveckling har påbörjat kartläggningsarbete för att tillsammans med förskolan identifiera 
möjligheter till framtida yrkesutbildningar med språkstöd. Förvaltningen tar med sig de goda erfarenheter 
man fått från projektet för att utveckla liknande samverkansprojekt framåt. 
Utveckla samarbetet med 
föreningar i integrationsarbetet.   

Påbörjad  

Kommentar:  
Inventering av intresse hos föreningar gällande IOP (idéburet offentligt partnerskap) har planerats men 
Kultur och Fritid har inte gjort något mer konkret för att i samverkan utveckla integrationsarbetet med 
föreningslivet. 
Vid varje markanvisning utreda 
möjligheten att ställa krav på att 
en viss andel av lägenheter 
upplåts för sociala hyreskontrakt. 

Färdig  

Kommentar:  
Utredning av möjligheten att ställa krav på att en viss andel av lägenheter upplåts för sociala hyreskontrakt 
har diskuterats vid direktanvisningen av Kopper 2:13 och 2:16. Exploatörerna kan tänka sig detta men 
förvaltningen vet inte om detta är en lämplig plats att pröva detta på. Frågan ska utredas vidare under 
planarbetets gång. 
Anordna integrationsplattformar 
för att skapa mötesytor mellan 
nyanlända och etablerade 
Stenungsundsbor, föreningar och 
företag.  

Färdig  

Kommentar:  
Flertalet integrationsplattformar har anordnats under 2019, däribland följande: 

 Mässan "Kultur och rötter" anordnades i Kulturhuset Fregatten i oktober 2019 och totalt antal 
medverkande föreläsare, dansare/musiker, utställare och panelmedlemmar var cirka 50. 
Uppskattat antal besökare under dagen var cirka 200–300. 

 Projektet Älskade barn har haft tre studiecirklar under 2019 med totalt 21 familjer som deltagit. I 
projektet träffas nyanlända och svenskar för att utbyta kunskap om att vara förälder i ett nytt land. 

Via projekt "Uppsökande 
verksamhet", som riktar sig till 
föräldralediga nyanlända kvinnor, 
medverka till att fler kvinnor 
kommer till familjecentralen. 
Ambitionen är att förkorta 
nyanlända kvinnors 
etableringsprocess.  

Färdig  

Kommentar:  
Projektet uppsökande verksamhet har anordnat möten för nyanlända och etablerade kvinnor med fokus att 
stärka gruppen. Kvinnogruppen har haft träffar varje vecka (utom sommarmånaderna) med cirka 20 
nyanlända kvinnor med barn och 35 svenskar samt ledare. De aktiviteter som genomförts för målgruppen är 
samarbete med Friskis och Svettis, besök och bad i simhallen, möten med RFSU, besök från Polisen och från 
Kulturhuset Fregatten, lärare från Kristinedalskolan (undervisar i svenska som andra språk), språkträning, 
pratat om olika traditioner i Sverige, CV/personligt brev inför sökande av jobb, samt föreläsning av Sonya 
Sherefay. 
Därtill har "Sfi light" genomförts med i snitt fyra mammor med barn varje gång för att möjliggöra 
svenskundervisning för föräldralediga kvinnor. Under hösten 2019 har även män kunnat delta. 
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Måluppföljning december 2019 – sammanställning 
 

 

Verksamhetsplan 2019 - årsuppföljning av mål Utfall 
2019

Mål 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Målupp-
fyllelse Trend

Andelen behöriga elever till något nationellt program 85,1% 86,0% 85,4% 81,4%
Resultaten på de nationella proven i årskurs 3 70,0% 76,0% 75,0% 77,0%
Andelen elever i årskurs 6 som klarat kunskapskraven i samtliga ämnen 82,3% 81,0% 80,2% 82,5%
Andelen elever i grundskolan som upplever trivsel och trygghet i skolan 81,0% 80,0% 79,0% 84,0%

Andelen vårdnadshavare som upplever att förskolan är rolig, trygg och lärorik 57,0% 57,0% 56,0% 60,0%

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år 75,3% 76,0% 75,3% 72,0%
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor 71,8% 75,0% 74,1% 69,6%

Omdöme i SKLs undersökning Insikt - 72 71 72
Svenskt Näringslivs, ranking 86 76 77 61

Förändring i bostadsbeståndet 174 170 87 142
Antagna detaljplaner sett över en fem-års period 1 3 2 4

Andel barn som tar del av Kulturskolans verksamhet 319 307 306 306
Andel barn som tar del av Ídrottsskolans verksamhet 294 310 309 326

Minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår 6,6% 6,6% 6,7% 7,0%
Öka andelen anställda i kommunen som har heltid 76,1% 73,0% 72,9% 69,3%
Minska andelen anställda som har en sysselsättningsgrad under 70% 5,5% 6,0% 6,1% 6,6%

Energiförbrukning i kommunala anläggningar 191 191 192 199
Utläckaget av producerat dricksvatten 31% 23% 24% 26%
Användningen av fossila bränslen 1 2 0 -
Matsvinnet på kommunens förskolor, skolor och äldreboenden 51 54 55 62
Insamlade förpackningar och returpapper, kg/person - 58 55 62

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 
dagar 16 16 17 17

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende 72 52 53 84

Fallskador (vårdats på sjukhus) bland personer 80+ 53 51 52 52

Invånare 16 - 84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel % - 75,0% 74,0% -
Självskattad bra hälsa för barn och unga 12 - 16 år 75,0% 85,0% 84,0% 86,0%

Lämnat etableringsuppdraget och påbörjat arbeta eller studera (status efter 90 
dagar) andel % 63,0% 63,0% 62,0% 39,0%

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.

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

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

5. Andel barn och unga som tar del av kultur- och fritidsverksamhet ska öka.

6. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbets-plats/arbetsgivare. 

10. Andelen nyanlända som är självförsörjande efter två år ska öka. 

9. Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka. 

8. Stenungsund ska verka för ett tryggt åldrande
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/282
2020-03-23

 
Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Anmälningsärende - Granskning av bokslut 2019-12-31 
Stenungsunds kommun  

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten ”Granskning av bokslut 2019-12-31 
Stenungsunds kommun” inkommit och emotser kommunstyrelsens svar på rapporten.  

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med 
nothänvsningar, kassaflödesanalyser, driftredovisning och investeringsredovisning. 
 
Granskningen har i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligt 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-23 
Granskning av bokslut 2019-12-31 Stenungsunds kommun 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
erica.bjarsved@stenungsund.se 

therese.allansson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 99 Dnr: KS 2020/26 
 
Svar på revisorernas granskning av kommunstyrelsens 
ekonomistyrning och uppsiktplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat svar på granskning av kommunstyrelsens 
ekonomistyrning och uppsiktsplikt som sin eget.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av 
kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt.  
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunstyrelsens 
ekonomistyrning och uppsiktsplikt. Den sammanfattande bedömningen är att 
kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning och att 
kommunstyrelsen inte utövar en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över 
myndighetsnämnderna och externa utförare.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på svar. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag på svar på rapport 
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Svar på rapport 
Granskningsrapport 
Missiv 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) lägger fram ett reviderat förslag på svar. Han föreslår att dessa antas med 
tillägget ”Dessa kommer att säkerställas under året”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/26
2020-01-27

 
Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Svar på revisorernas granskning av kommunstyrelsens 
ekonomistyrning och uppsiktsplikt 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret på granskning av kommunstyrelsens 
ekonomistyrning och uppsiktsplikt som sin eget.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av 
kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt.  
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunstyrelsens 
ekonomistyrning och uppsiktsplikt. Den sammanfattande bedömningen är att 
kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning och att 
kommunstyrelsen inte utövar en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över 
myndighetsnämnderna och externa utförare.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på svar. 
 
Beskrivning av ärendet 
Revisorerna har lämnat följande rekommendationer avseende kommunstyrelsens 
ekonomistyrning: 
  

 Säkerställa att riktlinjer i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiken och 
sektorerna i analys och prognosarbetet fastställs. 

 Stärka uppföljning av analys- och prognosarbetet genom att se över kommunstyrelsens 
arbetsformer för att tidigt upptäcka och agera på eventuella budgetavvikelser. 

 Säkerhetsställa ändamålsenlig och systematisk uppföljning av beslutade åtgärder så att 
dessa får avsedd effekt. 

 
Revisorerna lämnar följande rekommendationer avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt: 
  

 Säkerställa ett systematiskt tillvägagångssätt och rutiner för hur uppsiktplikten ska 
tillämpas över myndighetsnämnder, externa utförare och kommunens bolag. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/26
2020-01-27

 Vidta åtgärder för att utöva en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över 
myndighetsnämnderna och externa utförare i enlighet med reglemente och av 
kommunfullmäktige fastställda program. 
 

Förvaltningens sammanfattande bedömning avseende ekonomistyrningen är att 
kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att tidigare upptäcka och vidta åtgärder för att 
åstadkomma en budget i balans i sektorerna. Det har skett genom att kommunstyrelsen har 
beslutat om ytterligare sammanträdesdag i april när marsprognosen är färdigställd. På detta 
sammanträde ska endast de ekonomiska prognoserna behandlas.  
 
Vad gäller uppsiktsplikten bedömer förvaltningen att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder 
för att säkerställa ett systematiskt tillvägagångssätt och rutiner för uppsiktsplikten samt att 
kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att under år 2020 och framgent utöva en tillräcklig 
uppsikt över myndighetsnämnderna. Det har skett genom att kommunstyrelsen har antagit 
regler för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att ett årshjul har tagits fram och genom att 
tider för nämnddialoger har bokats in under våren 2020.  
 
Av programmet för uppföljning av privata utförare framkommer att kommunstyrelsen årligen 
ska arbeta fram en uppföljningsplan i vilken årets uppföljning utifrån kommunfullmäktiges 
program ska konkretiseras. Förvaltningen arbetar för närvarande med en plan som kommer att 
läggas fram för kommunstyrelsen för beslut under första halvåret 2020.  
 
Förvaltningen bedömer dock att uppsikten över privata utförare generellt inte brister i sin 
struktur. Det sker exempelvis uppföljning inom en rad områden, som exempelvis städ. Vidare 
följer sektor socialtjänsten på ett strukturerat sätt upp privata utförare inom valfrihetssystemet 
avseende hemtjänst samt av köpta platser inom individ och familjeomsorgen. Sektor 
utbildning följer bland annat upp enskilda förskolor på ett strukturerat sätt. Resultatet av 
uppföljningarna presenteras emellertid inte alltid för kommunstyrelsen.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Svar på rapport 
Granskningsrapport 
Missiv 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/26
2020-01-27

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Marcus Starcke 
Kommundirektör Sektorchef 
 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Svar på de förtroendevaldas revisorernas 
granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning 
och uppsiktsplikt 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat 
kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig 
ekonomistyrning samt att kommunstyrelsen inte utövar en tillräcklig och 
ändamålsenlig uppsikt över myndighetsnämnderna, kommunala bolagen och 
externa utförare. I föreliggande svar framgår kommunstyrelsens bedömning 
samt de åtgärder som kommer att, eller har, vidtagits med anledning av 
granskningsrapporten.  
 
Kommunstyrelsens ekonomistyrning 
 

 Säkerställa att riktlinjer i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiken och 
sektorerna i analys och prognosarbetet fastställs 

Efter att granskningen genomfördes har kommunfullmäktige reviderat de ekonomiska 
styrprinciperna. Därigenom har bland annat chefens ansvar förtydligats. Styrprinciperna 
uttrycker också en rollfördelning mellan förvaltningen, utskotten och kommunstyrelsen. 
Det framgår att tilldelad ram utgör den yttersta gränsen för resursförbrukningen inom 
respektive verksamhet och att budgetefterlevnad är överordnat mål och servicenivå. Det 
framgår även att det åligger sektorchef att löpande rapportera om ekonomin till utskotten 
och vid befarade underskott presentera förslag på åtgärder för ekonomi i balans. Av 
riktlinjerna framgår att utskotten löpande ska följa upp verksamheterna för att säkerställa 
att de bedrivs inom givna ramar. Om politiska beslut behövs för att de åtgärder som 
sektorerna presenterar ska kunna realiseras, ska utskottet lägga fram förslagen till 
kommunstyrelsen.  

 Stärka uppföljning av analys- och prognosarbetet genom att se över kommunstyrelsens 
arbetsformer för att tidigt upptäcka och agera på eventuella budgetavvikelser 

Kommunstyrelsen har i sin sammanträdeskalender för 2020 lagt in ytterligare ett 
utskottssammanträde i samband med att den ekonomiska prognosen per mars är färdig. 
På mötet ska endast prognoserna och eventuella förslag till åtgärder behandlas. Syftet är 
att utskotten tidigare ska få information om sektorernas prognos så att åtgärder kan sättas 
in tidigare.  
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 Säkerhetsställa ändamålsenlig och systematisk uppföljning av beslutade åtgärder så att 
dessa får avsedd effekt 

Förvaltningen följer fortlöpande upp de åtgärder som kommunstyrelsen har beslutat om 
för en ekonomi i balans. Rapportering av dessa har skett till kommunstyrelsen och 
utskotten. I delårsuppföljningen per sektor framgår status på de respektive åtgärder som 
kommunstyrelsen har beslutat om. Delårsuppföljningen redovisades för utskotten som 
sedan lade fram dem för information i kommunstyrelsen.  

Kvaliteten i protokollföring vid informationsärenden, likväl som skriftligt underlag 
gällande uppföljning av beslutade åtgärder, kommer att förbättras under året.  

 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och särskilda uppsiktsplikt 

 Säkerställa ett systematiskt tillvägagångssätt och rutiner för hur uppsiktplikten ska 
tillämpas över myndighetsnämnder, den särskilda uppsikten över kommunens bolag 
samt uppsikten över externa utförare  

 Vidta åtgärder för att utöva en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över 
myndighetsnämnderna och externa utförare i enlighet med reglemente och av 
kommunfullmäktige fastställda program 

För att stärka, strukturera och systematisera arbetet med uppsiktsplikten har 
kommunstyrelsen antagit regler för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, 
helägda bolag och kommunalförbund ska utövas. Av reglerna framgår syftet med 
uppsikten, vad kommunstyrelsen i sin uppsikt ska verka för samt hur uppsikten ska vara 
upplagd. Det framgår bland annat att kommunstyrelsen i sin särskilda uppsikt över 
bolagen ska verka för att bolagen bidrar till koncernnyttan och till att visionen 
förverkligas. Vad gäller hur uppsikten ska utföras framgår bland annat att denna i 
huvudsak ska vara dialogbaserad och att minnesanteckningar från dialogerna ska 
anmälas till kommunstyrelsen för information. Det ska framgå av protokollen att 
kommunstyrelsen har tagit del av minnesanteckningarna.  

Kommunstyrelsen ska årligen fastslå årshjul för att i närmare detalj planera uppsikten. 
Kommunstyrelsens bedömning är att reglerna med tillhörande årshjul säkerställer att 
kommunstyrelsen har en struktur för att utöva sin uppsikt över nämnder, helägda bolag 
och kommunalförbund.  

Förvaltningen arbetar för närvarande med en konkretisering av programmet för 
uppföljning av privata utförare. En uppföljningsplan är under framtagande och kommer 
att läggas fram för politisk behandling under våren 2019.  

Kommunstyrelsen vill framhålla sin bedömning att uppföljningen av externa utförare 
generellt inte är otillräcklig. Exempelvis följer sektor socialtjänst upp privata utförare 
inom valfrihetssystemet avseende hemtjänst samt av köpta platser inom individ och 
familjeomsorgen; sektor utbildning utövar tillsyn och följer upp enskilda förskolor; 
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dessutom sker uppföljning inom andra områden, exempelvis lokalvård. Resultatet av 
uppföljningarna presenteras emellertid inte alltid för kommunstyrelsen. Utöver detta bör 
nämnas att information över externa utförare inte når Kommunstyrelsen. Rutiner för 
detta är inte implementerade i den löpande uppsikten över externa utförare, vilket är en 
förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt. Dessa kommer 
att säkerställas under året.  

 
Kommunstyrelsen
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Sammanfattning  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun har EY genomfört en 

granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt. Syftet med granskningen 

har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning, det 

vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges beslut. Syftet har även varit att granska 

om kommunstyrelsen har en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över utskotten och 

myndighetsnämnderna. 

Kommunstyrelsens ekonomistyrning  

Kommunstyrelsen följer fastlagd budget- och uppföljningsprocess, ekonomiska styrprinciper 

samt årshjul. Det finns dock utvecklingsområden i hur politiken kommunicerar till förvaltningen 

inom ramen för analys- och prognosarbetet. Det finns önskemål om att kommunstyrelsen ska 

följa upp ekonomiskt utfall och prognos tidigare på året. Detta för att skapa bättre 

förutsättningar för att tidigt upptäcka och agera på eventuella budgetavvikelser. 

Kommunstyrelsen har beslutat om och följt upp budgetbesparande åtgärder inom samtliga 

sektorer under 2019. Uppföljningen visade dock att sektorerna fortsatt prognostiserar 

budgetunderskott, trots att verksamheterna arbetar utifrån kommunstyrelsens beslutade 

åtgärder. Kommunstyrelsen har inte beslutat om några ytterligare budgetbesparande åtgärder 

för att nå budget i balans för 2019. Kommunstyrelsen har inte heller analyserat varför 

beslutade åtgärder inte har fått önskad effekt. 
 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har definierat vad uppsiktsplikten innebär. Det 

finns inte heller någon definierad strategi kopplat till kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Vidare 

utövar kommunstyrelsen inte uppsiktsplikt över myndighetsnämnderna och externa utförare i 

enlighet med reglemente och av fullmäktige fastställda program. Det finns inget systematiskt 

arbetssätt kring hur kommunstyrelsen tillämpar sin uppsiktsplikt med myndighetsnämnderna. 

Det sker ingen kontroll eller uppföljning av externa utförare av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över kommunens bolag och kommunalförbund. 

 
I avsnitt 4 framgår identifierade förbättringsområden/rekommendationer. 
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 Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen har i årets risk- och väsentlighetsanalys bedömt det väsentligt att 

genomföra en granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt. 

Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 

ekonomistyrning, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges beslut. Syftet är 

även att granska om kommunstyrelsen har en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över 

utskotten och myndighetsnämnderna. 

 Hur säkerställer kommunstyrelsen att arbetet med analys och prognos avseende 

verksamhet och ekonomi är ändamålsenlig?  

 Hur följer kommunstyrelsen upp ekonomiskt utfall och prognos? 

 Har kommunstyrelsen genomfört en ändamålsenlig uppföljning av beslutade åtgärder inom 

sektorerna? 

 Hur utövar kommunstyrelsen sin uppsikt över sin verksamhet, kommunala bolag, 

kommunalförbund, myndighetsnämnder och externa utförare?  

- Har styrelsen definierat vad uppsiktsplikten innebär och hur den ska 

genomföras?  

- Finns en strategi över hur uppsiktsplikten ska tillämpas?  

- Hur utövar kommunstyrelsen uppsikt över utskottens och 

myndighetsnämndernas målstyrning och visionsarbete? 

- Hur sker återrapportering till kommunfullmäktige?  

1.3. Ansvarig nämnd  

Granskningen avser kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt. Granskningen 

avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor.  

1.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning framgår av bilaga 2. 

1.5. Metod  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Käll- och intervju-

förteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakfelsgranska 

rapporten. 
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 Kommunstyrelsens ekonomistyrning  

Detta kapitel beskriver kommunstyrelsens ekonomistyrning och arbete med analys och 

prognos samt uppföljning av beslutade åtgärder.  

2.1. Organisation och ansvar  

Kommunstyrelsen är Stenungsund kommuns verksamhetsnämnd med ansvar för 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Av kommunstyrelsens reglemente 

framkommer att kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av 

kommunens verksamhet.  Därtill ska kommunstyrelsen övervaka att kommunfullmäktiges 

fastställda mål och planer för verksamheterna och ekonomin efterlevs.  

 

I Stenungsunds kommun fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom socialtjänsten, 

hälso- och sjukvården och utbildning.1 Kommunstyrelsen fullgör även kommunens uppgifter 

inom det tekniska området2 samt inom kansli, personal, ekonomi, kommunikation, 

digitalisering, måltid och fastighet.  

 

Det finns tre myndighetsnämnder i kommunen; social myndighetsnämnd, teknisk 

myndighetsnämnd och överförmyndarnämnd. Nämnderna ansvarar endast för kommunens 

myndighetsutövning. Stenungsunds kommun äger även två helägda kommunala bolag, 

Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi och Miljö AB. Stenungsundshem AB är ett 

allmännyttigt bostadsbolag och Stenungsunds Energi och Miljö är ett energibolag som 

tillhandahåller fjärrvärme. Dessutom har Stenungsunds kommun delägda bolag såsom 

SOLTAK AB och Renova AB. Vidare finns det två utskott som följer kommunens fyra sektorer 

och bereder ärenden åt kommunstyrelsen: allmänna utskottet och välfärdsutskottet.3 I Bilaga 

4 återfinns en illustration av Stenungsund kommuns politiska organisation.  

2.2. Kommunstyrelsens arbete med analys och prognos  

Som utgångspunkt i arbetet med ekonomisk analys och prognosarbete följer kommun-

styrelsen dels kommunens budget- och uppföljningsprocess, dels kommunens ekonomiska 

styrprinciper. Stenungsund kommuns budget- och uppföljningsprocess beskrivs närmare i 

bilaga 5.  

 

 

                                                           

1 Inom socialtjänsten ingår verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt vård- och 

Omsorg. Myndighetsutövning mot enskild handläggs av sociala myndighetsnämnden. Inom utbildningsområdet 
ingår förskola, grundskola, gymnasium, kompetens och utveckling samt kultur och fritid. 
2 Inom det tekniska området ingår kommunens samhällsplanering, vilket inkluderar en rad verksamhetsområden 

såsom plan-, trafik- och bygglovsverksamhet, miljö-och hälsoskydd, kart- och mätproduktion, mark- och 
exploatering, gatu- och väghållning, idrottsanläggning och hamn, trafikfrågor, vatten- och avloppsfrågor, 
avfallshantering, färdtjänst samt bostadsanpassning. Myndighetsutövning mot enskild samt beslut i tillsynsfrågor 
hanteras 
3 Välfärdsutskottet bereder frågor som berör exempelvis utbildning, förskola, särskilda och ordinära boenden samt 

individ och familjeomsorg. Övriga frågor, exempelvis tekniska och kommunövergripande hanteras av allmänna 

utskottet. 
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I Strategisk plan 2019–2021 budget 2019 har kommunfullmäktige fastställt ekonomiska 

styrprinciper för kommunen. Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar 

och befogenheter samt att ha en effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk 

hushållning.  

 

Av de ekonomiska styrprinciperna framgår att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för 

att beslutade mål uppnås inom ramen för respektive verksamhets budget. För att säkerställa 

att beslutade mål uppnås inom verksamheterna har kommunens chefer budgetansvar. 

Budgetansvaret innebär dels en skyldighet att planera och genomföra verksamheten inom 

fastställda ramar, detta innebär dels att cheferna fortlöpande ska följa upp och analysera 

budgetavvikelser. Dels vidta nödvändiga åtgärder för att den ekonomiska ramen ska hållas 

samt hålla närmaste chef informerad om enhetens ekonomiska läge. I ansvaret ingår även att 

göra ekonomiska uppföljningar och analyser vid de tillfällen som beslutats av 

kommunledningen. Därtill ska cheferna med stöd av ekonomer medverka till att ny budget 

upprättas inför kommande verksamhetsår.  

 

Kommunens chefer har stöd av ekonomer i sitt arbete med ekonomisk analys och prognos. 

Ekonomifunktionen har tagit fram ett dokument Ansvarsfördelning i ekonomiska processer. 

Syftet med ansvarsfördelningen är att tydliggöra ansvaret mellan ekonomerna och 

verksamheterna i de gemensamma processerna rörande ekonomi. Av ansvarsfördelningen 

framkommer bland annat att det är verksamhetens ansvar att bistå ekonomerna med volymer 

och volymprognoser. Medan ekonomerna har i uppdrag att stödja cheferna i arbetet med 

uppföljning och analys. I intervjuer upplevs samarbetet och stödet mellan chefer och 

ekonomer fungera bra. I intervjuer med sektorcheferna uppges även att verksamheterna har 

tillräcklig kompetens och resurser i arbetet med analys och prognos.  

 

Vidare fastställer kommunstyrelsen årligen ett årshjul för styrelsen och ett årshjul för respektive 

utskott. Av kommunstyrelsens årshjul för 2019 framkommer till exempel att internkontrollplaner 

för nästkommande år ska delges styrelsen. Vidare ska uppföljning av innevarande års 

internkontrollplaner genomföras i november. Det framgår även när kommunstyrelsen ska 

genomföra budgetuppföljningar. Kommunstyrelsens uppföljning av ekonomi och prognos 

beskrivs närmare i avsnitt 2.3.  

 

Vi noterar utifrån protokollgranskning att kommunstyrelsen under sitt sammanträde den 26 

november 2018 dels tog del av myndighetsnämndernas och bolagens internkontrollplaner för 

2019. Därtill antogs internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen följde 

även upp samtliga internkontrollplaner för 2018. 

 

I intervju med kommunstyrelsens presidium framkommer att det finns utvecklingsområden i 

hur politiken kommunicerar till förvaltningen. Enligt kommunstyrelsens presidium kan styrelsen 

bli tydligare i att kommunicera vilka krav som politiken ställer på förvaltningen avseende 

budgetföljsamhet och ekonomisk rapportering.  
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Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen under sammanträdet i september 2019 att 

föreslå för kommunfullmäktiges presidium att en debatt om samspelet ska hållas. 

Kommunfullmäktige kommer att arrangera en sådan debatt vid sitt sammanträde i oktober. 

2.2.1. Bedömning 

I kommunallagens 8 kap. 1 § uttrycks att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i 

sin verksamhet. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen leda och 

samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet samt övervaka att 

kommunfullmäktiges fastställda mål och planer för verksamheterna och ekonomin efterlevs.  

 

Mot bakgrund av iakttagelserna ovan är vår bedömning att kommunstyrelsen i huvudsak har 

säkerställt att arbetet med analys och prognos avseende verksamhet och ekonomi är 

ändamålsenlig. 

Vi baserar vår bedömning på att kommunstyrelsen följer kommunens beslutade riktlinjer för 

rutiner för analys- och prognosarbetet. Kommunstyrelsens arbete med analys och prognos 

konkretiseras genom ett årshjul.  Det uppges dock finnas utvecklingsområden i hur politiken 

kommunicerar med förvaltningen.  

2.3. Kommunstyrelsens uppföljning av ekonomiskt utfall och prognos  

Enligt de ekonomiska styrprinciperna har kommunstyrelsen ekonomiskt uppföljningsansvar. 

Figuren på nästkommande sida illustrerar kommunstyrelsens årliga uppföljning av ekonomiskt 

utfall och prognos.  
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Figur 1. EY:s sammanställning av kommunstyrelsens årliga uppföljning av ekonomi och 

prognos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I enlighet med kommunstyrelsens årshjul genomför kommunstyrelsen budgetuppföljningar 

fyra gånger per år. Därutöver erhåller kommunstyrelsen i enlighet med de ekonomiska 

styrprinciperna rapportering från sektorerna per tertial, det vill säga vid delårsbokslut i april 

och augusti samt vid bokslut i december. Kommunstyrelsen följer sektorernas arbete med 

målstyrning och visionsarbete vid delårsbokslut per augusti och helårsbokslut.  

 

Vi kan utifrån protokollgranskning notera att uppföljning av ekonomi och prognos sker i enighet 

med utskottens och kommunstyrelsens årshjul. På kommunstyrelsens sammanträde den 29 

april och den 27 maj genomfördes budgetuppföljningar. Den 19 augusti beslutade 

kommunstyrelsen om delårsbokslut per april.  Den 23 september beslutade kommunstyrelsen 

om delårsbokslut per augusti. Utskotten tog del av ekonomisk uppföljning från sektorerna den 

7 maj respektive den 8 maj samt 2 oktober respektive 9 oktober i enighet med utskottens 

årshjul. 

 

Av budget 2019 framkommer att kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige 

avseende uppföljning och prognos av kommunens verksamheter vid delårsbokslut samt vid 

bokslut. Vid dessa tillfällen följs även investeringar upp. Vi noterar utifrån protokollgranskning 

att kommunfullmäktige tog del av delårsbokslut för per april den 13 juni 2019 och delårsbokslut 

per augusti den 10 oktober 2019.  
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Av sammanträdesprotokollet juni 2019 framkommer även att kommunfullmäktige noterar att 

kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att minska underskottet, men att sektorerna inte 

kommer att nå en budget i balans (för 2019).  

 

Utöver uppföljning av ekonomi och prognos framgår av kommunstyrelsens och utskottens 

årshjul när uppföljning av olika processer ska genomföras inom respektive sektor. Till exempel 

framgår av kommunstyrelsens årshjul att styrelsen i mars ska följa upp 

patientsäkerhetsberättelser inom sektor socialtjänst och sektor utbildning. Det framkommer 

även att kommunstyrelsen ska få en rapport om ej verkställda beslut inom sektor socialtjänst 

fyra gånger per år (februari, maj, september och november).4 Av utskottens årshjul 

framkommer till exempel att utskotten ska få månatlig information från sektorcheferna om 

verksamheterna. Vi kan utifrån protokollgranskning mellan januari-oktober konstatera att 

rapportering från sektorcheferna sker i enighet med utskottens årshjul.  

 

I intervjuer lyfts det fram önskemål om att kommunstyrelsen ska följa upp ekonomiskt utfall 

och prognos tidigare på året. Enligt de intervjuade skulle en tidigare uppföljning av ekonomi 

och prognos skapa bättre förutsättningar för kommunstyrelsen att tidigt upptäcka och agera 

på eventuella budgetavvikelser. 

2.3.1.  Bedömning 

Kommunstyrelsen har enligt de ekonomiska styrprinciperna ett ekonomiskt uppföljnings-

ansvar. 

 

Mot bakgrund av iakttagelserna ovan är vår bedömning att kommunstyrelsen delvis har 

säkerställt ändamålsenlig uppföljning av ekonomiskt utfall och prognos. Bedömningen 

baseras på att kommunstyrelsen kan stärka sin uppföljning av analys- och prognosarbetet 

genom att se över sina arbetsformer för att tidigt upptäcka och agera på eventuella 

budgetavvikelser. Se även vår bedömning i avsnitt 2.4.3 avseende kommunstyrelsens 

uppföljning av beslutade åtgärder inom sektorerna.   

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 Vi noterar utifrån protokollgranskning att kommunstyrelsen följde upp patientsäkerhetsberättelser för 

skolhälsovården och sektor socialtjänst för 2018 den 29 april 2019. Vidare noterar vi att kommun-

styrelsen tog del av ej verkställda beslut inom sektor socialtjänst den 18 mars samt den 19 augusti 

2019.   
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2.4. Kommunstyrelsens beslutade åtgärder för ekonomi i balans  

Samtliga sektorer redovisade ekonomiskt underskott under 2018. Av delårsbokslutet per 

augusti 2019 framkommer att sektorerna fortsatt prognostiserar ett ekonomiskt underskott för 

2019. Prognosen är en försämring jämför med den som presenterades i april. Tabellen nedan 

redovisar sektorernas ekonomiska resultat 2018 och årsprognos för 2019.  

Tabell. Sektorernas ekonomiska resultat. 

 Källa: Bokslut 2018 och delårsbokslut per april och per augusti 2019.  

*Av delårsbokslut per augusti framkommer att den sammanlagda prognosen för sektorerna är ett 
underskott om 36,2 mnkr.  
 

En beskrivning av orsaker till det prognostiserade budgetunderskottet finns i delårsboksluten. 

Det framkommer av delårsbokslutet per augusti att sektor utbildnings underskott främst kan 

härledas till grundskolan, sektorsövergripande och kompetens och utveckling. Sektor 

socialtjänsts underskott kan förklaras med ökade personalkostnader inom vård- och omsorg. 

Vidare har verksamheten haft lägre statsbidrag än budgeterat. Sektorn prognostiserar även 

ett underskott inom individ- och familjeomsorg, där den största avvikelsen förklaras med högre 

placeringskostnader för barn, unga och vuxna. Prognosen om underskott inom sektor 

samhällsbyggnad kopplas främst till vinterväghållning, medan sektor stödfunktioners 

underskott uteslutande beror på ökade kostnader för Soltak AB.  

2.4.1. Kommunstyrelsens arbete med sektorernas budgetunderskott under året  

Enligt de ekonomiska styrprinciperna är huvudregeln att budgetunderskott inte får föras med 

till nästa år. Det ingår i chefernas budgetansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att budgeten 

ska vara i balans samt att konsekvensbeskriva dessa åtgärder om det krävs. Sektorchef ska 

ta fram åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Om åtgärden kräver politiska beslut 

ska skrivelse med förklaring till avvikelsen och förslag på åtgärder tillställas utskottet. Detta 

ska göras senast månaden efter underskottet presenterats för utskottet.  

 

Om utskottets beredning resulterar i en bedömning att alla möjligheter för att eliminera ett 

prognostiserat underskott framstår som omöjliga att genomföra lyfts frågan till 

kommunstyrelsen. I de fall kommunstyrelsens förslag till åtgärder är av principiell beskaffenhet 

krävs beslut i kommunfullmäktige.  

 

Sektor  Resultat 2018 

(mnkr)  

Årsprognos per april 

2019 för helår (mnkr) 

Årsprognos per 

augusti 2019 för 

helår (mnkr) 

Sektor utbildning  -13,7 -10,1 - 10,0 

Sektor socialtjänst -14,2 -11,0 - 18,0  

Sektor samhällsbyggnad  -7,8 -1,6 -1,4  

Sektor stödfunktioner -9,5 -10,8 -6,2  

Totalt:  -45,2 -33,5 35,6*   
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Enligt uppgift behandlar kommunstyrelsen mellan hälften och två tredjedelar av alla ärenden 

utan beredning i utskott. Enligt sektorcheferna har kommunstyrelsens ordförande rätt att 

fördela ärenden mellan kommunstyrelsen och utskotten. Nedanstående figur illustrerar när 

kommunstyrelsen under 2019 har beslutat om budgetbesparande åtgärder inom sektorerna.  

 

Figur. EY:s sammanställning av kommunstyrelsens beslut om budgetbesparande åtgärder 

2019. 

 

Kommunstyrelsen beslutade under 2019 års första budgetuppföljning i april om åtgärder för 

budget i balans inom sektorerna. Inför budgetuppföljningen upprättade sektorcheferna 

skrivelser med förklaring till budgetavvikelsen och förslag på åtgärder. Vi noterar att förslagen 

gick direkt till kommunstyrelsen utan att beredas av utskotten. Vissa av sektorernas förslag 

på åtgärder remitterades dock till utskotten för ytterligare beredning. Efter utskottens 

beredning beslutade kommunstyrelsen om ytterligare besparingsåtgärder under sitt 

sammanträde 27 maj 2019.   

 

De av kommunstyrelsens beslutade besparingsåtgärder under 2019 berör främst sektor 

utbildning och sektor socialtjänst. Detta mot bakgrund av att de största budgetunderskotten 

kan härledas till dessa sektorers respektive verksamhetsområden. Inom sektor utbildning 

riktas åtgärder främst till grundskolan och gymnasieverksamheten. Inom sektor socialtjänst 

riktas budgetbesparande åtgärder främst mot funktionshinder, särskilda boenden (SÄBO) och 

ordinärt boende. Vi noterar att kommunstyrelsens beslutade besparingsåtgärder inte täcker 

budgetunderskottet för innevarande år inom sektor socialtjänst och sektor samhällsbyggnad5. 

I bilaga 6 återfinns kommunstyrelsens beslutade åtgärder inom sektorerna för budget i balans 

2019.   

2.4.2. Uppföljning av beslutade åtgärder  

Kommunstyrelsen följer upp sektorernas arbete med budgeterande åtgärder i samband med 

delårsboksluten. Vid delårsbokslut per april och per augusti framkommer att samtliga sektorer 

fortsatt prognostiserar budgetunderskott trots att de arbetar med kommunstyrelsens 

beslutade åtgärder.  

                                                           

5 Besparingsåtgärderna täcker inte heller budgetunderskottet inom sektor stödfunktioner. Dock framgår av 

Åtgärder för budget i balans 2019, sektor stödfunktioner som beslutades under kommunstyrelsens sammanträde 

2019-04-29 framkommer att sektorn inte kan påverka Soltak AB:s budget/kostnader. Sektor stödfunktioners 

underskott om -10,4 mnkr kvarstår därför. 
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Vi noterar att prognosen i delårsbokslut per augusti är en försämring jämför med den som 

presenterades i april. I samband med kommunstyrelsens uppföljning av delårsbokslut per april 

och per augusti framgår det inte i sammanträdesprotokollen (29 april respektive 23 

september) vilka av kommunstyrelsens beslutade åtgärder som sektorerna har arbetat med 

under året. Kommunstyrelsen beslutade inte om några ytterligare budgetbesparande åtgärder 

under dessa sammanträden.  

 

Det framgår inte heller av sammanträdesprotokollen varför sektorerna fortsatt prognostiserar 

budgetunderskott trots att budgetbesparande åtgärder har genomförts. Som tidigare nämnt 

noterar vi att kommunstyrelsen inte har beslutat om budgetbesparande åtgärder inom sektor 

socialtjänst och sektor samhällsbyggnad som täcker budgetunderskottet. Protokollgranskning 

mellan januari-oktober visar att kommunstyrelsen inte har tagit några beslut under 2019 för 

att nå budget i balans under innevarande år inom sektor socialtjänst och sektor 

samhällsbyggnad.  

 

Av intervju med kommunstyrelsens presidium beskrivs att kommunstyrelsens uppföljning av 

sektorernas budgetbesparande åtgärder har brister. Enligt uppgift kan kommunstyrelsen bli 

bättre på att systematiskt följa upp beslutade åtgärder och om åtgärderna får önskad effekt.  

2.4.3. Bedömning  

Enligt de ekonomiska styrprinciperna är huvudregeln att budgetunderskott inte får föras med 

till nästa år.  

 

Mot bakgrund av iakttagelserna ovan är vår bedömning att kommunstyrelsen inte har 

genomfört en ändamålsenlig uppföljning av beslutade åtgärder inom sektorerna. Vi baserar 

vår bedömning dels på att besparingsåtgärderna inte täcker budgetunderskottet inom sektor 

socialtjänst och sektor samhällsbyggnad. Dels att samtliga sektorer fortsatt prognostiserar 

underskott trots beslutade åtgärder. Vi noterar även att budgetunderskottet har fortsatt öka 

under året. Kommunstyrelsen har inte heller analyserat varför beslutade åtgärder inte har fått 

önskad effekt.  
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 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Detta kapitel beskriver kommunstyrelsens uppsikt över kommunala bolag och kommunal-

förbund, myndighetsnämnderna och externa utförare. 

3.1. Definition och strategi  

I enlighet med kommunallagen kap. 6 §1 ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 

eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Här ingår att ha uppsikt över nämndernas 

och de kommunala bolagens genomförande av sina respektive uppdrag och av styrelsers och 

nämnders styrning och kontroll. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 

verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana 

kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. 

 

I Stenungsunds kommun har kommunstyrelsen inte skriftligen definierat vad uppsiktsplikten 

innebär. Det finns inte heller något särskilt strategidokument kopplat till kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt. Vidare sker ingen dokumenterad sammanställning i exempelvis sammanträdes-

anteckningar, årshjul eller bokslut över hur eller när kommunstyrelsen har utövat sin 

uppsiktsplikt under året. Uppsikt över sektorernas målstyrning och visionsarbete sker enligt 

intervjuade vid delårsbokslut per augusti och årsbokslut.  

 

Återrapportering till kommunfullmäktige sker vid delårsbokslut och årsbokslut. Därtill tar 

kommunfullmäktige del av bolagens årsredovisning, revisionsberättelse och gransknings-

rapport. 

3.2. Uppsikt över kommunala bolag och kommunalförbund 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen ha fortlöpande uppsikt över verksamheten 

i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 

förhållanden av betydelse för kommunen. Vidare ska styrelsen årligen pröva om den 

verksamhet som bedrivs i bolagen under föregående kalenderår har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

 

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen som en del av 

kommunstyrelsens uppsiksplikt, årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar 

i de kommunala bolagen. Vi noterar från kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2019 att 

styrelsen har informerat sig om bolagens internkontrollplan för 2019 och uppföljning av denna 

samt uppföljningen av 2018 års internkontrollplan.  
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Kommunstyrelsens uppsikt över de två kommunala bolagen Stenungsundshem AB och 

SEMAB bolag beskrivs under intervjuer fungera väl. Enligt kommunstyrelsens presidium 

genomför styrelsen årligen ägardialoger med skriftlig rapportering från bolagen och 

kommunalförbund6. Det finns även dokumenterade årshjul för bolagen, där det till exempel 

framgår när ägardialoger ska genomföras. Enligt kommunstyrelsens presidium följs årshjulet 

och uppsikten av bolagen sker systematiskt. 

 

Av protokollgranskning framgår att kommunstyrelsen i april 2019 beslutade att bolagens 

verksamheter under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det framgår även att 

kommunstyrelsen genomfört ägardialoger med bolagen under året samt tagit del av dokument 

såsom årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.  

3.3. Uppsikt över myndighetsnämnder  

Enligt kommunstyrelsens presidium utövar kommunstyrelsen inte någon uppsiktsplikt över 

myndighetsnämnderna. Detta uppmärksammades även i revisionens granskning av intern 

styrning och kontroll från 2015. Revisionen rekommenderade då kommunstyrelsen att tillse 

att styrelsen utvärderar hur och i vilken omfattning uppsiktsplikten av myndighetsnämnderna 

ska utövas. Vi kan efter genomförda intervjuer och protokollgranskning konstatera att 

kommunstyrelsen inte har följt revisionens rekommendation.  

 

Det finns inget systematiskt arbetssätt kring hur kommunstyrelsen tillämpar sin uppsiktsplikt 

med myndighetsnämnderna. Det går till exempel inte att följa i kommunstyrelsens protokoll 

huruvida kommunstyrelsen utövar sin uppsikt över myndighetsnämnderna. Enligt uppgift är 

det enbart utskotten som årligen träffar myndighetsnämnderna för en dialog. Dialogen 

genomförs således inte av kommunstyrelsen och berör enligt uppgift inte kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt. Dialogen fokuserar främst på att informera utskotten om myndighets-

nämndernas arbetssätt och gemensamma frågeställningar. 

3.4. Uppsikt över externa utförare  

Kommuner får enligt 10 kap. 1 § kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. 

Med privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården 

av en kommunal angelägenhet. 

 

Av kommunstyrelsens regemente framkommer att styrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt 

ska övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i 

enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv.  

 

 

 

                                                           

6 Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samt Södra Bohusläns 

Räddningstjänstföbund. 
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Kommunfullmäktige antog den 18 december 2017 ett Program för uppföljning av privata 

utförare. Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar av privata utförare 

inom alla verksamhetsområden. Inom Stenungsunds kommun upphandlas privata utförare 

inom lokalvård, snöröjning och äldreomsorg. Fristående förskolor och skolor är inte privata 

utförare utan är sina egna huvudmän.  

 
Av programmet för uppföljning av privata utförare framgår kommunstyrelsens 

uppföljningsansvar. Enligt programmet ansvarar kommunstyrelsen för uppföljning och kontroll 

inom sina respektive ansvarsområden. Kommunstyrelsen svarar även för att kontrollen och 

uppföljningen regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som tecknas med privata utförare. 

Avtalen ska innehålla krav på att utföraren ska medverka vid uppföljning av verksamheten 

genom att exempelvis lämna statistik och verksamhetsmått till kommunen, lämna 

statistikuppgifter till nationella register, lämna uppgifter från verksamhetens 

klagomålshantering eller delta i brukarenkäter som kommunen bestämmer. Vidare ska 

kommunstyrelsen årligen utarbeta en uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och 

verksamhet ska följas upp. Kommunstyrelsen måste även ta ställning till vilken/vilka typer av 

uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning. 

 

Av intervjuer med kommunstyrelsens presidium framkommer att kommunstyrelsen inte utövar 

uppsiktsplikt över externa utförare i enlighet med reglemente och kommunfullmäktiges 

program. Det sker ingen kontroll eller uppföljning av externa utförare av kommunstyrelsen i 

enighet med kommunfullmäktiges program. Det har inte framkommit i granskningen att 

kommunstyrelsen har upprättat en uppföljningsplan eller tagit ställning till vilken typ av 

uppföljning som ska användas. Enligt uppgift sker viss uppföljning av externa utförare inom 

sektorerna. Till exempel följs lokalvården upp av sektor samhällsbyggnad. 

3.5. Bedömning 

I enlighet med kommunallagen kap. 6 §1 ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 

eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  

 

Enligt vår bedömning har kommunstyrelsen inte säkerställt att det finns ett systematiskt 

tillvägagångssätt och rutiner för hur uppsiktplikten ska tillämpas över övriga nämnder, externa 

utförare och kommunens bolag.  Vi baserar vår bedömning på att kommunstyrelsen inte 

skriftligen har definierat vad uppsiktsplikten innebär. Det finns inte heller något särskilt 

strategidokument kopplat till kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det sker ingen dokumenterad 

sammanställning i exempelvis sammanträdesanteckningar, årshjul eller bokslut över hur eller 

när kommunstyrelsen har utövat sin uppsiktsplikt under året. 

 

Vi bedömer kommunstyrelsens uppsikt över sektorernas och utskottens målstyrning och 

visionsarbete som ändamålsenlig. Vi baserar vår bedömning på att kommunstyrelsen följer 

sektorernas målstyrning och visionsarbete vid delårsbokslut per augusti och årsbokslut. 

Kommunstyrelsen beslutar årligen om årshjul för utskotten. Av utskottens årshjul framkommer 

vilken uppföljning utskotten ska genomföra av verksamheterna.  
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Vi bedömer att kommunstyrelsens uppsikt över kommunens bolag är ändamålsenlig. Vi 

baserar vår bedömning på att kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt i enlighet med 

reglemente över kommunens bolag och kommunalförbund.  

 

Vi kan utifrån granskningen konstatera att kommunstyrelsen inte har följt revisionens 

rekommendation vad gäller uppsiktsplikten över myndighetsnämnderna och externa utförare. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har säkerställt ändamålsenlig uppsikt av 

myndighetsnämnderna och externa utförare. Enligt vår mening är det av största vikt att 

kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att stärka sin uppsiktsplikt i enlighet med reglemente och 

kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare. Vi baserar vår bedömning på 

att kommunstyrelsen inte utövar någon uppsiktsplikt över myndighetsnämnderna och externa 

utförare i enlighet med reglemente eller av kommunfullmäktiges fastställda program.  
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 Samlad bedömning  

4.1. Revisionsfrågorna  

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågor 

Hur säkerställer kommunstyrelsen att 

arbetet med analys och prognos 

avseende verksamhet och ekonomi 

är ändamålsenlig? 

I arbetet med analys och prognos följer kommun-

styrelsen kommunens fastlagda budget- och 

uppföljningsprocess, kommunens ekonomiska 

styrprinciper samt kommunstyrelsens årshjul.  

Granskningen visar  dock att det finns utvecklings-

områden i hur politiken kommunicerar till 

förvaltningen inom ramen för analys- och 

prognosarbetet.  

Se även svar på nedanstående fråga avseende 

kommunstyrelsens uppföljning av ekonomiskt 

utfall och prognos.   

Hur följer kommunstyrelsen upp 

ekonomiskt utfall och prognos? 

Granskningen visar att kommunstyrelsen följer 

upp sektorernas ekonomi och prognos per tertial 

samt vid bokslut. En förenklad uppföljning görs 

även per mars och oktober. Av kommun-

styrelsens årshjul framgår även när kommun-

styrelsen ska följa upp olika processer inom 

respektive sektor. Vidare visar granskningen att 

det finns önskemål om att kommunstyrelsen ska 

följa upp ekonomiskt utfall och prognos tidigare 

på året för att skapa bättre förutsättningar för 

kommunstyrelsen att tidigt upptäcka och agera 

på eventuella budgetavvikelser.  

 

Se även svar på nedanstående fråga avseende 

kommunstyrelsens uppföljning av beslutade 

åtgärder inom sektorerna.   

Har kommunstyrelsen genomfört en 

ändamålsenlig uppföljning av 

beslutade åtgärder inom sektorerna? 

Granskningen visar att kommunstyrelsen har 

beslutat om budgetbesparande åtgärder inom 

samtliga sektorer under 2019. Vi noterar att 

kommunstyrelsens besparingsåtgärder inte 

täcker budgetunderskottet för innevarande år 

inom sektor socialtjänst och sektor samhälls-

byggnad.  

 

Kommunstyrelsen har följt upp sektorernas 

arbete med budgeterande åtgärder. 
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Uppföljningen visade dock att sektorerna fortsatt 

prognostiserar budgetunderskott, trots att 

verksamheterna arbetar utifrån kommun-

styrelsens beslutade åtgärder.  

 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om några 

ytterligare budgetbesparande åtgärder för att nå 

budget i balans för 2019. Kommunstyrelsen har 

inte heller analyserat varför beslutade åtgärder 

inte har fått önskad effekt.  

Hur utövar kommunstyrelsen sin 

uppsikt över sin verksamhet, 

kommunala bolag, kommunalförbund, 

myndighetsnämnder och externa 

utförare? 

 

- Har styrelsen definierat vad 

uppsiktsplikten innebär och 

hur den ska genomföras?  

 

- Finns en strategi över hur 

uppsiktsplikten ska tillämpas? 

  

- Hur utövar kommunstyrelsen 

uppsikt över utskottens och 

myndighetsnämndernas 

målstyrning och 

visionsarbete? 

 

- Hur sker återrapportering till 

kommunfullmäktige?  

 

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har 

definierat vad uppsiktsplikten innebär. Det finns 

inte heller någon definierad strategi kopplat till 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen utövar 

sin uppsiktsplikt i enlighet med reglemente över 

kommunens bolag och kommunalförbund.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte 

utövar uppsiktsplikt över myndighetsnämnderna 

och externa utförare.    

Granskningen visar att uppsikt över utskottens 

och sektorernas målstyrning och visionsarbete 

sker vid delårsbokslut per augusti och årsbokslut.  

 

Granskningen visar att återrapportering till 

kommunfullmäktige sker vid delårsbokslut och 

årsbokslut. Därtill tar kommunfullmäktige del av 

bolagens årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport.  

 

4.2. Slutsatser  

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning bedömer vi att 

kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning. Granskningen 

visar att kommunstyrelsen i arbetet med ekonomi och prognos följer kommunens budget- och 

uppföljningsprocess, kommunens ekonomiska styrprinciper samt kommunstyrelsens årshjul 

Det finns utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens ekonomistyrning vad gäller 

kommunstyrelsens uppföljning av budgetbesparande åtgärder inom sektorerna. Sektorerna 

prognostiserar ekonomiskt underskott under 2019 trots beslutade åtgärder. Kommunstyrelsen 

har inte heller analyserat varför beslutade åtgärder inte har fått önskad effekt. 
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Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning bedömer vi att 

kommunstyrelsen inte utövar en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över 

myndighetsnämnderna och externa utförare. Det går till exempel inte att följa i 

kommunstyrelsens protokoll huruvida kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över 

nämnderna och externa utförare.  

 

Rekommendationer avseende kommunstyrelsens ekonomistyrning  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen tillse att:  

 Säkerställa att riktlinjer i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiken och 

sektorerna i analys och prognosarbetet fastställs. 

 Stärka uppföljning av analys- och prognosarbetet genom att se över kommunstyrelsens 

arbetsformer för att tidigt upptäcka och agera på eventuella budgetavvikelser. 

 Säkerhetsställa ändamålsenlig och systematisk uppföljning av beslutade åtgärder så att 

dessa får avsedd effekt.  

 

Rekommendationer avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen tillse att:  

 Säkerställa ett systematiskt tillvägagångssätt och rutiner för hur uppsiktplikten ska 

tillämpas över myndighetsnämnder, externa utförare och kommunens bolag.  

 Vidta åtgärder för att utöva en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över myndighets-

nämnderna och externa utförare i enlighet med reglemente och av kommunfullmäktige 

fastställda program.  

 

Göteborg den 18 november 2019 

 

 

 

Emma Bergstrand   Karin Knutsson   

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

Liselott Daun  

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare     

Ernst & Young AB     
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Bilaga 1. Bakgrund  

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Kommunstyrelsen ska inom sitt område säkerställa att verksamheten sköts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det innebär att 

verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

och de föreskrifter som gäller för verksamheten, samt att uppdraget genomförs inom ramen 

för tillgängliga resurser (kommunallagen 6 kap. 6 §). Kommunstyrelsen ska leda och 

samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över 

övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (kommunallagen 6 

kap. 1 §).  I Stenungsunds kommun finns två utskott som bereder ärendena åt 

kommunstyrelsen.7 

 

Stenungsunds kommuns förvaltning består av fyra sektorer. De fyra sektorerna är sektor 

utbildning, sektor socialtjänst, sektor samhällsbyggnad och sektor stödfunktioner. Samtliga 

sektorer i kommunen redovisade ekonomiskt underskott under 2018. Av bokslut 2018 

framkommer att det totala underskottet uppgick till 45,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har 

mellan 2016–2018 beslutat om en rad ekonomiska åtgärder inom sektor socialtjänst och 

sektor utbildning. I kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2018 framkommer 

att arbetet med att få i budget i balans inom sektor utbildning inte har fått önskad effekt. 

 

Kommunrevisionens genomförde 2015 en granskning av intern styrning och kontroll. I 

granskningen framkom att kommunstyrelsen inte har någon uppsiktplikt gentemot social 

myndighetsnämnd, teknisk myndighetsnämnd och överförmyndarnämnden. Kommun-

styrelsen rekommenderades att utvärdera hur och i vilken omfattning uppsiktsplikten av 

myndighetsnämnderna ska utövas. 

 

De förtroendevalda revisorerna har mot bakgrund av ovanstående och sin risk- och 

väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att genomföra en granskning av 

kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt.  Ansvarsgrunder som är relevanta i 

denna granskning är bland annat risken för bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och 

riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter, samt risken för bristande styrning, ledning, 

uppföljning och kontroll. 

 

                                                           

7 Allmänna utskottet och välfärdsutskottet.   
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Bilaga 2. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som är aktuella i 

denna granskning. 

Kommunallagen (2017:725)  

I 3 Kap. 11 § anges att kommuner får med de begränsningar som framgår av lag, överlämna 

skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 

I 3 Kap 12 §   Kommuner och landsting får, med de begränsningar som framgår av lag, 

överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. 

I 6 kap. 1 § anges att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet. 

I 6 kap. 6 § anges att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 

som gäller för verksamheten. 

I 11 kap. 1 § anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses 

i 10 kap. 2-6 §§. 

Kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll  

Av kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll framkommer att kommunstyrelsen som 

en del av kommunstyrelsens uppsiksplikt, årligen ska informera sig om hur den interna 

kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.  

 

Kommunfullmäktiges program för uppföljning av externa utförare (2017-12-18) 

Kommuner får enligt 10 kap. 1 kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare.  

Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett 

program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet med 

kommunallagens bestämmelse är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare 

samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar av privata utförare inom 

alla verksamhetsområden, t ex lokalvård, snöröjning eller äldreomsorg. Fristående förskolor 

och skolor är inte privata utförare utan är sina egna huvudmän.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att all kommunal verksamhet bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer kommunfullmäktige har bestämt. När skötseln av en kommunal 

angelägenhet har lämnats över till en privat utförare genom avtal ska kommunen kontrollera 

och följa upp verksamheten. 
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Kommunens uppföljning av privata utförare ska syfta till att: 

 Kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med kommunens mål, avtal och 

upphandlingsunderlag. 

 Kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

 Möjliggöra allmänhetens insyn. 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och kontroll inom sina respektive ansvarsområden 

och svarar för att kontrollen och uppföljningen regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar 

som tecknas med privata utförare. Avtalen ska innehålla krav på att utföraren ska medverka 

vid uppföljning av verksamheten genom att exempelvis lämna statistik och verksamhetsmått 

till kommunen, lämna statistikuppgifter till nationella register, lämna uppgifter från 

verksamhetens klagomålshantering eller delta i brukarenkäter som kommunen bestämmer.  

 
Uppföljningsplan 

Kommunstyrelsen ska, utifrån detta program, årligen utarbeta en uppföljningsplan för när och 

på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska innehålla: 

 Vad som ska följas upp, t.ex. nyckeltal, mål. 

 Vilka former för uppföljning som ska användas. 

 Vem som ansvarar för att genomföra uppföljningen. 

 Tidsplan. 

 Former för återkoppling av resultat till kommunstyrelsen. 

Former för uppföljning  

Uppföljningen av privata utförares verksamhet behöver anpassas till den verksamhet som 

bedrivs. Det innebär att kommunstyrelsen måste ta ställning till vilken/vilka typer av uppföljning 

som ska användas, liksom frekvens och omfattning. I de fall där uppföljning och tillsyn är 

reglerat i lag, styr detta vilka typer av uppföljning som är möjlig. 

Nedan följer exempel på former för uppföljning: 

 

 Regelbunden och riktad uppföljning inklusive avtalsuppföljning syftar till att kontrollera 

att verksamheten arbetar utifrån lagar, regler och avtal. 

 Uppföljning av kommunens måldokument syftar till att följa upp om verksamheten bedrivs 

och utvecklas i linje med fastställda mål. 

 Brukaruppföljning/individuppföljning syftar till att följa upp brukarnas upplevelser av den 

verksamhet som bedrivs och/eller kontrollera att enskild som får någon insats från 

kommunen får rätt stöd i överensstämmelse med eventuella beslut. Brukarundersökningar 

kan vara en del av brukaruppföljningen. 

 Oanmälda besök syftar till att ge en översiktlig bild av förhållandena i en verksamhet. 

 Uppföljning av ekonomisk status syftar till att identifiera utförare som riskerar att vara på 

ekonomiskt obestånd. Detta ger kommunstyrelsen en möjlighet att ha beredskap för att 

hantera eventuella förändringar i verksamheten. 
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Kommunstyrelsens reglemente  

Av kommunstyrelsens reglemente framkommer att kommunstyrelsen är kommunens 

verksamhetsnämnd med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att fullmäktiges uppdrag 

genomförs och för att förvaltningens verkställighet följer fattade beslut. Kommunstyrelsen 

bereder och yttrar sig i de ärenden som föreläggs kommunfullmäktige. Beredningen beaktar 

särskilt laglighet och ekonomiska förutsättningar. 

Kommunstyrelsen samordnar styrningen av den kommunala verksamheten vilket bl.a. innebär 

att: 
 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 

ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 

ekonomiskt 

 ansvara för att rapportering sker till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och hur 

den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 

uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program 

och direktiv 

 styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i 

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3 - 4 

§§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag som kommunen innehar aktier i 

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 10 kap. 3 - 4 §§ kommunallagen under 

föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige 

snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 

fullmäktige om nödvändiga åtgärder 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 

socialtjänsten, hälso- och sjukvården och utbildningsområdet (med undantag av 

myndighetsutövning mot enskild som handläggs av sociala myndighetsnämnden). 

 

Kommunstyrelsen har vidare att fullgöra uppgifter, som enligt lag åligger kommunen (med 

undantag av myndighetsutövning mot enskild samt beslut i tillsynsfrågor som hanteras av 

tekniska myndighetsnämnden). 

 

 

 

168



 

 

 

23 

Stenungsund kommuns ekonomiska styrprinciper  

I Strategisk plan 2019–2021 budget 2019 framgår Stenungsunds kommuns ekonomiska 

styrprinciper. Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar och 

befogenheter samt erhålla en effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk 

hushållning. De ekonomiska styrprinciperna tydliggör bland annat vem som har budgetansvar, 

befogenheter och ansvar i budgetprocessen och kommunstyrelsens rapportering till 

kommunfullmäktige.  

 

Av de ekonomiska styrprinciperna framgår att huvudprincipen är att över- och underskott inte 

förs med till nästa år. Undantag kan medges för projekt som löper över flera år samt om 

synnerliga skäl föranleder en överföring. 

 

Vidare framgår att kommunstyrelsen har ekonomiskt uppföljningsansvar för allt som inte är 

destinerat något annat utskott; kommunövergripande, kommunledning, finansverksamhet och 

ägarstyrning av bolag. Rapportering till kommunstyrelsen görs per tertial, det vill säga i april, 

augusti samt december (årsredovisning). En förenklad uppföljning görs även per mars och 

oktober. 
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Bilaga 3. Källförteckning  

 

Genomförda intervjuer  

2019-08-29 

 Gruppintervju med sektorchefer för sektor utbildning, sektor socialtjänst, sektor 

samhällsbyggnad och sektor stödfunktioner.  

 Ekonomichef  

 Kommunchef  

 Kommunstyrelsens presidium  

 

Dokumentation  

 Aktiviteter från verksamhetsplan 2019 

 Ansvarsfördelning i ekonomiska processer  

 Bokslut 2018 för sektor socialtjänst, sektor utbildning, sektor samhällsbyggnad och sektor 

stödfunktioner 

 Delårsbokslut per april 2019 

 Förslag på åtgärder för ekonomi i balans 2019 inom sektor socialtjänst, sektor utbildning, 

sektor samhällsbyggnad och sektor stödfunktioner 

 Intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen  

 Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning och prognos mellan januari 2018-september 

2019 för sektor socialtjänst, sektor utbildning, sektor samhällsbyggnad och sektor 
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 Sammanträdesanteckningar för kommunstyrelsen från 2018  
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 Strategiskplan 2019–2021 Budget 2019 inklusive ekonomiska styrprinciper  

 Uppföljning 2019-tidplan och anvisningar 
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 Årshjul 2019 för allmänna utskottet, välfärdsutskottet och kommunstyrelsen  
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Bilaga 4. Organisationsöversikt  

Figuren nedan illustrerar Stenungsund kommuns politiska organisation.  

 

Figur. Stenungsund kommuns politiska organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Budget 2019, Stenungsunds kommun.  
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Bilaga 5. Stenungsund kommuns budget- och uppföljningsprocess 

Kommunens budget- och uppföljningsprocess är utformad som en målkedja. Målkedjan i 

Stenungsunds kommun utgår från kommunfullmäktiges vision med två avgörande inriktningar. 

Stenungsunds kommun antog 2014 Vision 2035, Stenungsund ”Det goda samhället med 

framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum”. Inriktningarna är 

formulerade som ”Attraktivt och välkomnande” samt ”Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar 

utveckling”. Figuren nedan illustrerar Stenungsunds kommuns målkedja. 

 

Figur: Stenungsunds kommuns målkedja.  

 

Utifrån visionen beslutar kommunfullmäktige senast i juni om en strategisk plan och budget 

för innevarande år. Av budgeten framgår hur verksamheten ska finansieras och hur den 

ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Visionens inriktningar bryts 

årligen ned till inriktningsmål i kommunens budget. Inriktningsmålen är en del av 

budgetförutsättningarna och anger inriktning och utgångspunkt för budgeten samt vilka 

resultat kommunen ska uppnå. Inriktningsmålen bryts därefter ned till konkreta åtaganden och 

aktiviteter i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Hur varje sektor inom kommunen ska arbeta 

för att uppfylla inriktningsmålen fastställs i en verksamhetsplan av kommunstyrelsen senast i 

november under innevarande år. I verksamhetsplanen framgår aktiviteter/indikatorer som 

kopplats till respektive inriktningsmål och sektorernas budget. Sektorernas budget är 

nedbruten i sektorernas olika verksamheter. Verksamhetsplanerna är, förutom ett 

planeringsverktyg för sektorerna, en återrapportering till kommunstyrelsen för hur man avser 

att uppnå kommunfullmäktiges vision och inriktningsmål.  

 

Ekonomi/personalberedningen bereder sedan årsskiftet, på uppdrag av kommunfullmäktige, 

budgeten för planperioden och nästkommande år. Det inkluderar att bereda ärenden som 

enligt beslut i kommunfullmäktige ska beaktas i nästa årsbudget. 

Ekonomi/personalberedningen samordnar dessutom arbetet med inriktningsmål och 

lokalresursplanering som är en del av den strategiska planen. 

I kommunens målstyrning ingår även arbetet för god ekonomisk hushållning. I Stenungsunds 

kommun uppnås god ekonomisk hushållning genom att 70 % av de finansiella målen samt 

inriktningsmålen är helt eller delvis uppfyllda. 8 

                                                           

8 De finansiella målen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i 
kommunen. Målen berör kommunens nettokostnadsandel, självfinansieringsgraden av investeringar, soliditet och 
skattesats. Inriktningsmålen är övergripande mål med fokus på effekt för brukar 

Vision 2035 inrikningsmål Verksamhetsplan Aktiviteter
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Bilaga 6. Beslutade besparingsåtgärder 2019 

Nedanstående figurer återger kommunstyrelsens beslutade besparingsåtgärder inom sektorer 

utbildning, sektor socialtjänst och sektor samhällsbyggnad under 2019. Totalt omfattar 

besparingsåtgärderna inom de tre sektorerna cirka 21 miljoner kronor (helårseffekt).  

 

Av Åtgärder för budget i balans 2019, sektor stödfunktioner som beslutades under 

kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-29 framkommer att sektorn inte kan påverka Soltak 

AB:s budget/kostnader. Åtgärder för att nå budget i balans måste föras i diskussion med 

ägarråd och Soltak AB. Sektor stödfunktioners underskott om -10,4 mnkr kvarstår därför. 

Kommunstyrelsen beslutade dock under sammanträdet att sektorn själva får besluta om 

budgetbesparande åtgärder inom funktion fastighet och funktion måltid. Allmänna utskottet har 

enligt uppgift gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hur kostnaderna för 

SOLTAK kan minska.  

 

Figur 1. Beslutade budgetbesparande åtgärder inom sektor utbildning per verksamhetsområde 

  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: åtgärder för budget i balans 2019, sektor utbildning, KS 2019-04-29. 

 

Figur 2. Beslutade budgetbesparande åtgärder inom sektor socialtjänst per 

verksamhetsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: åtgärder för budget i balans 2019, sektor socialtjänst, KS 2019-04-29. 

Notering: För att balansera upp placeringskostnaderna på IFO behöver sektorn starta åtgärder enligt förslag till 

budget 2020 redan vid halvårsskiftet 2019. 
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Figur 3. Beslutade budgetbesparande åtgärder inom sektor samhällsbyggnad per 

verksamhetsområde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: åtgärder för budget i balans 2019, sektor samhällsbyggnad, KS 2019-04-29. 
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Sammanfattning 

EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Stenungsunds kommun på 

uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndig-

hetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar samt har genomförts genom doku-

mentstudier och nämnddialoger. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag 

för att bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och intern kontroll samt målupp-

fyllelse. Granskningen avser verksamhetsår 2019. 

I figuren nedan sammanställs vår bedömning av kommunstyrelsens och myndighetsnämn-

dernas arbete med att säkerställa tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll. Bedöm-

ningarna baseras på granskningens revisionskriterier och har resulterat i ett antal rekommen-

dationer. 

Figur. Sammanställd bedömning per nämnd utifrån revisionskriterier. 

A. Mål och riktlinjer        B. Uppföljning och rapportering           C. Intern kontroll          

 

 

 

 

 

Beskrivning av färgmarkering 

     Antal nämnder/styrelse som säkerställt, i allt väsentligt säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräckligt ar-
bete medvision, mål och riktlinjer, uppföljning och rapportering samt internkontroll.  

     Antal nämnder/styrelse som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräckligt arbete med vision, mål och 
riktlinjer, uppföljning och rapportering samt internkontroll.  

     Antal nämnder/styrelse som inte säkerställt eller inte fullt ut säkerställt tillräckligt arbete med vision, mål och 
riktlinjer, uppföljning och rapportering samt internkontroll.  

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer 

framgår nedan: 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att sektorerna når budget i balans. 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att kommunstyrelsens utskott behandlar ärenden 

gällande internkontroll samt löpande informerar sig om den interna kontrollen inom sitt 

kompetensområde i enlighet med reglementet. 

 Kommunfullmäktiges beredningar bör säkerställa att beredningarna upprättar protokoll 

på ett strukturerat sätt för att underlätta uppföljning och följsamhet i enlighet med gäl-

lande riktlinjer och lagstiftning. 

 

3

1

3

1

3

1
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarspröv-

ningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God 

revisionssed. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar 

säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäk-

tige bestämt? 

 Har kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar 

säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med kra-

ven i kommunens styrmodell. 

 Har kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna säkerställt en tillräcklig intern kon-

troll? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmo-

dell. 

1.3. Avgränsning 

Granskningen har genomförts i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 

verksamhet. Föreliggande rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagel-

ser från granskningen.  

1.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Bedömningsgrunderna utgår ifrån kommunallagen och God re-

visionssed och har delats in i följande tre kategorier:  

A. Mål och riktlinjer  

B. Uppföljning och rapportering  

C. Intern kontroll   

Ovanstående bedömningsgrunder (A-C ovan) har vid granskningen brutits ner i ett antal kate-

gorier (A1, A2, B1, C1 etc.). Dessa kategorier är framtagna utifrån vad som framkommer i 

kommunens specifika styrdokument, såsom reglemente, ekonomiska styrprinciper med mera.  

För att exemplifiera denna bedömningsstruktur framkommer av kommunallagen att nämn-

der/styrelse ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 

ett i övrigt tillfredsställande sätt (bedömningsgrund C, enligt ovan). Av Stenungsunds kom-

muns reglemente för internkontroll framkommer att kommunstyrelsen årligen ska informera sig 
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om hur den interna kontrollen fungerar i myndighetsnämnderna och överförmyndaren (kategori 

C1).   

Revisionskriterierna för denna granskning framgår i sin helhet i bilaga 2. Granskningens resul-

tat utifrån ovanstående bedömningsgrunder och kategorier för respektive nämnd redovisas 

löpande i rapporten. En sammanställning av bedömningsgrunderna presenteras i en tabell i 

kapitel 6.  

1.5. Metod 

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iaktta-

gelser. Insamlingen sker genom att revisorerna löpande har tagit del av grundläggande doku-

ment. Därtill har kommunrevisionen haft återkommande dialoger med kommunstyrelsen, ut-

skotten samt sektorchefer. Käll- och intervjuförteckning framgår av bilaga 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182



 

5 

2. Kommunstyrelsen 

2.1. Organisation  

I Stenungsunds är kommunstyrelsen verksamhetsnämnd med ansvar för kommunens utveckl-

ing och ekonomiska ställning. Det finns sedan 1 januari 2019 två utskott som bereder ärendena 

till kommunstyrelsen, allmänna utskottet och välfärdsutskottet.  

Välfärdsutskottet bereder frågor som exempelvis avser utbildning, förskola, särskilda och or-

dinära boenden samt individ- och familjeomsorg. Övriga frågor, exempelvis tekniska och kom-

munövergripande sådana hanteras av allmänna utskottet.  

Förvaltningen består av sektorerna utbildning, socialtjänst, samhällsbyggnad samt stödfunkt-

ioner. 

2.2. Avvikelser  

2.2.1 Mål och riktlinjer  

Av delårsbokslutet per augusti 2019 framgår att majoriteten av kommunstyrelsens inriktnings-

mål prognostiseras att delvis uppfyllas för 2019 enligt nedan: 

 

Figur: Resultatprognos av inriktningsmål per augusti 2019 för helåret 

 
Källa: Delårsbokslut per augusti 2019, Stenungsunds kommun.  

 

2.2.2 Uppföljning och rapportering  

Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår att huvudprincipen är att över- och under-

skott inte förs med till efterföljande år. Utifrån kommunstyrelsens protokoll framgår att samtliga 

ekonomiska uppföljningar som kommunstyrelsen erhållit under året visat att sektorerna pro-

gnostiserat ett ekonomiskt underskott för helåret. Den första budgetuppföljningen presentera-

des för kommunstyrelsen under sammanträdet i april. Av budgetuppföljningen framkommer 

att den sammantagna prognosen för sektorerna var ett underskott om cirka 39,8 mnkr. Vid 

den sista budgetuppföljningen för året i november prognostiserade sektorerna ett budgetun-

derskott om cirka 38,5 mnkr. 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdena i april och maj beslutat om budgetbesparande åt-

gärder mot bakgrund av det prognostiserade underskottet i sektorerna. Vidare har kommun-

styrelsen vid fyra tillfällen under året erhållit uppföljning utifrån de beslutade åtgärderna. Vid 

samtliga uppföljningstillfällen framgår att sektorerna inte kommer att nå en budget i balans. 

Vid den tredje och fjärde uppföljningen till kommunstyrelsen beslutade styrelsen om ytterligare 

30%

60%

10%

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt
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besparingsåtgärder1 samt att en analys skulle genomföras avseende orsaker till att beslutade 

åtgärder inte fått önskad effekt2.  

2.2.3 Intern kontroll  

Av reglementet för internkontroll framkommer att kommunstyrelsens utskott ska bereda samt-

liga ärenden avseende intern kontroll inom utskottets kompetensområde innan de beslutas av 

kommunstyrelsen. Utskotten ska löpande erhålla information om den interna kontrollen i verk-

samheter inom respektive kompetensområde.  

Kommunstyrelsen behandlade under sammanträdet i november en uppföljning av internkon-

trollplanen för 2019. Av protokoll framgår dock inte att allmänna utskottet samt välfärdsutskot-

tet behandlat ärenden avseende internkontroll inför beslut i kommunstyrelsen. Därtill framgår 

inte utifrån protokoll huruvida utskotten löpande har informerat sig om den interna kontrollen 

i verksamheterna inom respektive kompetensområde.  

2.3. Vår bedömning 

Granskningen visar att en majoritet av kommunstyrelsens inriktningsmål per augusti delvis 

prognostiserades att uppfyllas för helåret 2019. Därtill framgår att sektorerna under merparten 

av året prognostiserade ett negativt ekonomiskt resultat. Vi noterar att kommunstyrelsen be-

slutat om besparingsåtgärder som dock inte resulterat i önskad effekt. Vår bedömning är att 

kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

Kommunrevisionen har under året genomfört en granskning av kommunstyrelsens ekonomi-

styrning och uppsiktsplikt. Granskningen visade att det fanns utvecklingsområden avseende 

kommunstyrelsens uppföljning av budgetbesparande åtgärder inom sektorerna. Vidare visar 

föreliggande granskning att kommunstyrelsen inte vidtog ytterligare besparingsåtgärder förrän 

tredje uppföljningstillfället. Detta trots att kommunstyrelsen erhållit information om att sek-

torerna inte skulle nå en budget i balans. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att kom-

munstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering under året. 

Kommunstyrelsen behandlade i november en uppföljning av internkontrollplanen för 2019. Vi 

noterar dock att det utifrån protokoll inte framgår om utskotten behandlat ärenden avseende 

intern kontroll innan behandling i kommunstyrelsen. Därtill framgår inte hur och om utskotten 

löpande har informerat sig om den interna kontrollen inom respektive kompetensområde. Vår 

bedömning är att kommunstyrelsen till stor del säkerställt en tillräcklig intern kontroll men att 

det finns utvecklingsområden kopplat till utskottens internkontrollarbete. 

                                                

1 I bilaga fyra återfinns en redogörelse avseende vilken information kommunstyrelsen erhållit vid de fyra 

uppföljningstillfällena.  

2 Kommunrevisionen har under 2019 genomfört en fördjupad granskning av kommunstyrelsens ekono-
mistyrning och uppsiktsplikt. Av granskningen framgår att det finns utvecklingsområden avseende kom-
munstyrelsens uppföljning av de budgetbesparande åtgärderna inom sektorerna. Vidare visade gransk-
ningen att kommunstyrelsen inte utövar en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över myndighetsnämn-
derna och externa utförare. Granskningen har rapporterats i en separat rapport. 
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3. Myndighetsnämnder  

3.1. Organisation  

I Stenungsund finns de tre myndighetsnämnderna tekniska samt sociala myndighetsnämnden 

samt överförmyndarnämnden. 

Tekniska myndighetsnämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter enligt EU-

förordningar samt svenska lagar och förordningar inom plan- och bygg, miljö- och hälsoskydd 

samt livsmedelsområdet. Myndighetsnämnden fullgör även andra uppgifter såsom tillsyn av 

gaturenhållning och skyltning samt tillsyn av rökfria miljöer.  

Sociala myndighetsnämndens fullgör kommunens myndighetsutövande mot enskild inom so-

cialtjänstens område. Till socialtjänstens område räknas det som sägs i lag eller författning 

om socialnämnd och som avser myndighetsutövning mot enskild. 

Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i de samverkande kom-

munerna. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och för-

valtare. Sedan 1 januari 2015 har Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner en 

gemensam överförmyndarnämnd. Av överförmyndarnämndens reglemente framkommer att 

Stenungsund är värdkommun och att den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 

organisation. 

3.2. Avvikelser  

Inga väsentliga avvikelser har noterats inom myndighetsnämndernas respektive ansvarsom-

råden vad gäller mål och riktlinjer, uppföljning och rapportering samt intern kontroll. 

3.3. Vår bedömning 

Utifrån granskningen framgår att inga väsentliga avvikelser noterats inom myndighetsnämn-

dernas ansvarsområden. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att myndighetsnämndernas 

arbete under 2019 varit ändamålsenligt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

bestämt. Därtill är vår bedömning att myndighetsnämnderna har säkerställt en tillräcklig upp-

följning och rapportering samt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglementet. 
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4. Kommunfullmäktiges beredningar  

4.1. Organisation  

Det finns fyra fasta beredningar med olika berednings- och verksamhetsområden. De fasta 

beredningarna är demokratiberedningen, välfärdsberedningen, beredningen miljö- och fysisk 

planering samt beredningen ekonomi och personal. 

Tillfälliga beredningar kan tillsättas av kommunfullmäktige för att bereda specifika frågor, till 

exempel vid revidering av ett specifikt styrdokument eller vid beredning av en inkommen mot-

ion. Den politiska målsättningen för det specifika uppdraget beskrivs i den tillfälliga beredning-

ens uppdragshandling. 

4.2. Avvikelser 

Vi noterar utifrån beredningarnas mötesanteckningar att struktur och innehåll varierar dels 

mellan sammanträdena och dels mellan beredningarna. Till exempel följer inte beredningarnas 

mötesprotokoll samma struktur som kommunstyrelsens eller myndighetsnämndernas proto-

koll. Vi konstaterar vidare att vissa av välfärdsberedningens protokoll kallas för minnesanteck-

ningar och andra för mötesprotokoll. Vidare noterar vi att beredningarnas mötesprotokoll inte 

finns tillgängliga på kommunens hemsida.  

Av protokoll från demokratiberedningen framgår att beredningen i januari 2019 informerade 

övriga beredningar om vikten av att föra mötesanteckningar på ett strukturerat sätt. Detta för 

att respektive beredning och de som vill följa arbetet ska kunna göra detta på ett enkelt sätt. 

4.3. Vår bedömning 

Utifrån granskningen framgår att inga väsentliga avvikelser har noterats vad gäller beredning-

arnas arbete med uppföljning och rapportering. Vår bedömning är att beredningarna har sä-

kerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering under året.  

Vi konstaterar att det finns utvecklingsområden för beredningarna avseende att säkerställa att 

verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer kommunfullmäktige beslutat. Enligt kommunfullmäk-

tiges arbetsordning ska beredningarna följa reglerna i kommunallagen avseende tidpunkt för 

sammanträden, beslutsförhet och protokoll. Granskningen visar att beredningarna upprättar 

både minnesanteckningar och protokoll. Strukturen avseende minnesanteckningarna och pro-

tokollen skiljer sig dels mellan sammanträdena dels mellan beredningarna. Enligt kommunal-

lagen ska det vid sammanträden föras protokoll. Därtill ska exempelvis protokollet för varje 

ärende ska redovisa vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka, 

vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut, vilka beslut som har fattats samt 

vilka reservationer som har anmälts mot besluten. Vår bedömning är att beredningarna inte 

följer anvisningarna i kommunfullmäktiges arbetsordning avseende hur protokoll ska föras. Vi 

konstaterar även att bristen på tydliga protokoll medför att det är svårt att följa beredningarnas 

arbete under året. 
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5. Sammanställd bedömning  

5.1. Revisionsfrågor  

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågor 

Har kommunstyrelsen, myndighets-

nämnderna och kommunfullmäktiges 

beredningar säkerställt att verksam-

heten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige bestämt? 

Delvis. Kommunstyrelsen har inte i tillräcklig om-

fattning säkerställt att verksamheten bedrivs i en-

lighet med de mål och riktlinjer som kommunfull-

mäktige har bestämt. I delårsbokslutet per au-

gusti bedömdes majoriteten av kommunstyrel-

sens inriktningsmål delvis vara uppfyllda. Vidare 

prognostiserade sektorerna ett underskott under 

merparten av året.  

Granskningen visar att myndighetsnämnderna 

har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 

bestämt. 

Kommunfullmäktiges beredningar bedöms inte 

ha säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 

bestämt. Enligt kommunfullmäktiges arbetsord-

ning ska beredningarna följa reglerna i kommu-

nallagen avseende hur protokoll ska föras. Av 

granskningen framgår att detta inte efterlevs. 

Har kommunstyrelsen, myndighets-

nämnderna och kommunfullmäktiges 

beredningar säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och rapportering? Det vill 

säga i enlighet med kraven i kommu-

nens styrmodell. 

Delvis.  Kommunstyrelsen har inte säkerställt en 

tillräcklig uppföljning och rapportering. Kommun-

revisionens genomförde under året en fördjupad 

granskning av kommunstyrelsen ekonomistyr-

ning och uppsiktsplikt som visar på utvecklings-

områden. Av föreliggande granskning framgår att 

kommunstyrelsen inte vidtog ytterligare bespa-

ringsåtgärder förrän tredje uppföljningstillfället. 

Detta trots att kommunstyrelsen erhållit informat-

ion om att sektorerna inte skulle nå en budget i 

balans. 

Granskningen visar att myndighetsnämnderna 

och kommunfullmäktiges beredningar har säker-

ställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 

Har kommunstyrelsen och myndig-

hetsnämnderna säkerställt en tillräck-

lig intern kontroll? Det vill säga i enlig-

het med kraven i kommunallagen samt 

Ja/till stor del.  Granskningen visar att kommun-

styrelsen och myndighetsnämnderna har säker-

ställt en tillräcklig intern kontroll. Det finns dock 
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5.2. Sammanställd bedömning utifrån revisionskriterier  

Nedanstående tabell sammanställer våra bedömningar för kommunstyrelsen och nämnderna 

utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell. Sammanställd bedömning, tabell.  

 

kommunens styrmodell. vissa utvecklingsområden kopplat till utskottens 

internkontrollarbete. Det inte framgår av utskot-

tens protokoll att utskotten har behandlat ären-

den gällande internkontroll. Det framkommer inte 

heller huruvida utskotten löpande har informerat 

sig om den interna kontrollen i verksamheterna. 

 A. Mål och riktlinjer B. Uppföljning och rapportering C. Intern kontroll 

 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 

KS          

TMN          

SMN          

ÖFN          

Beskrivning av kriterier 

A. Mål och riktlinjer  

A1. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål. 

A2. Verkställighet av fullmäktiges riktlinjer. 

 

B. Uppföljning och rapportering  

B1. Uppföljning av verksamhet och ekonomin har skett vid delårsbokslut (per april och au-

gusti) och årsbokslut. En förenklad uppföljning har gjorts per mars och oktober.   

B2. Kommunstyrelsens arbete med budgetunderskott i sektorerna. Huvudregeln är att bud-

getunderskott inte får föras med till nästa år (huvudregel). 

B3: ÖFN sköter den ekonomiska förvaltningen inom ramen för den fastställda budgeten. 

B4. Kommunstyrelsens uppsikt över myndighetsnämnderna och externa utförare i enlighet 
med reglemente och av fullmäktige fastställda program.  

C. Intern kontroll   

C1. Anta en intern kontrollplan. 

C2. Att kommunstyrelsen har informerat sig och följt upp hur den interna kontrollen fungerar 

i myndighetsnämnderna, överförmyndaren och de kommunala företagen. 
C3: Att samtliga ärenden gällande intern kontroll har beretts inom utskottetens kompetens-
område innan de beslutas av kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av färgmarkering 

     Nämnden har uppfyllt kriteriet 

     Nämnden har delvis uppfyllt kriteriet 

     Nämnden har inte uppfyllt kriteriet 

     Ej tillämpligt (avsaknad av kriterier)  
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6. Slutsats och rekommendationer  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beredningar inte i 

tillräcklig omfattning har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och rikt-

linjer som kommunfullmäktige har bestämt. Myndighetsnämnderna bedöms följa de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 

Däremot bedöms myndighetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar ha säkerställt 

en tillräcklig uppföljning och rapportering. Därtill är vår samlade bedömning att kommunsty-

relsen och myndighetsnämnderna till stor del har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Det 

finns dock vissa utvecklingsområden kopplat till utskottens internkontrollarbete.  

I nedanstående figur illustreras vår sammanställda bedömning per nämnd utifrån revisionskri-

terier.     

Figur. Sammanställd bedömning per nämnd utifrån revisionskriterier. 

A. Mål och riktlinjer         B. Uppföljning och rapportering           C. Intern kontroll          

 

 

 

 

 

Beskrivning av färgmarkering 

     Antal nämnder/styrelse som säkerställt, i allt väsentligt säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräckligt ar-
bete medvision, mål och riktlinjer, uppföljning och rapportering samt internkontroll.  

     Antal nämnder/styrelse som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräckligt arbete med vision, mål och 
riktlinjer, uppföljning och rapportering samt internkontroll.  

     Antal nämnder/styrelse som inte säkerställt eller inte fullt ut säkerställt tillräckligt arbete med vision, mål och 
riktlinjer, uppföljning och rapportering samt internkontroll.  

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer 

framgår nedan. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen3 att: 

 Säkerställa att sektorerna når en budget i balans. 

 Säkerställa att kommunstyrelsens utskott behandlar ärenden gällande internkontroll 

samt löpande informerar sig om den interna kontrollen inom sitt kompetensområde i 

enlighet med reglementet. 

 

                                                

3 I kommunrevisionens fördjupade granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt, som åter-

finns i en separat rapport, framgår rekommendationer kopplat till ansvarsfördelning i analys- och prognosarbete 

och uppföljning av analys-, prognosarbete samt beslutade åtgärder för att få avsedd ekonomisk effekt. 

3

1

3

1

3

1

189



 

12 

Vi rekommenderar kommunfullmäktiges beredningarna att: 

 Säkerställa att beredningarna upprättar protokoll på ett strukturerat sätt för att under-

lätta uppföljning och följsamhet i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning. 

 

 

Göteborg den 9 mars    

 

  

 

 

Ludwig Reismer   Liselott Daun  

Certifierad kommunal yrkesrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor och 

kvalitetssäkrare   
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Bilaga 1: Bakgrund till granskningen 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvars-

prövningen. Enligt kommunallagen 9 kap. 9 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet 

som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God re-

visionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bl.a. i kommunallagen 

6 kap. 7 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verk-

samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att be-

döma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-

system och rutiner samt måluppfyllelse.  

Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed, tidigare genomförda granskningsin-

satser samt risker som framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2019.  
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Bilaga 2. Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens ana-

lyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som är aktuella i 

denna granskning. 

Kommunallagen (2017:725) 

I 6 kap. 1 § anges att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella ge-

mensamma nämnders verksamhet. 

Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 

De ordinarie fullmäktigeberedningarna är: Demokratiberedningen, välfärdsberedningen, eko-

nomi/personalberedningen och beredningen för miljö- och fysisk planering. 

En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till bered-

ningen. 

En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 

En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till fullmäktigebe-

redningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktigebered-

ningen finner påkallade. 

Fullmäktige får tillsätta ett eller flera tillfälliga fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst 

ärende eller behandling av en viss fråga. 

För fullmäktigeberedningar ska tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet 

om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

 

Reglemente för kommunstyrelsen (2018-06-25) 

Av kommunstyrelsens reglemente framkommer att kommunstyrelsen är kommunens verksam-

hetsnämnd med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrel-

sen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verk-

samheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att fullmäktiges uppdrag genomförs och för att för-

valtningens verkställighet följer fattade beslut. Kommunstyrelsen bereder och yttrar sig i de 

ärenden som föreläggs kommunfullmäktige. Beredningen beaktar särskilt laglighet och ekono-

miska förutsättningar. 

Kommunstyrelsen samordnar styrningen av den kommunala verksamheten vilket bl.a. innebär 

att: 

 Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 

ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 

ekonomiskt. 

 Ansvara för att rapportering sker till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och 

hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller 

delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efter-
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levnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av bety-

delse för kommunen. 

 Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 

utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fast-

ställda program och direktiv. 

 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kom-

munalförbund som kommunen är medlem i. 

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 

kap. 3 - 4 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag som kommunen 

innehar aktier i. 

 Årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommu-

nen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 10 kap. 3 - 4 §§ kommu-

nallagen under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

nala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet 

ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samti-

digt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjäns-

ten, hälso- och sjukvården och utbildningsområdet (med undantag av myndighetsutövning mot 

enskild som handläggs av sociala myndighetsnämnden). 

Kommunstyrelsen har vidare att fullgöra uppgifter, som enligt lag åligger kommunen (med un-

dantag av myndighetsutövning mot enskild samt beslut i tillsynsfrågor som hanteras av tek-

niska myndighetsnämnden). 

Reglemente för sociala myndighetsnämnden (2018-06-25) 

Den sociala myndighetsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsut-

övning mot enskild inom socialtjänstens område. Till socialtjänstens område räknas det som 

sägs i lag eller författning om socialnämnd och som avser myndighetsutövning mot enskild. 

Nämnden fullgör utöver ovanstående kommunens uppgifter inom följande områden: 

 Uppgifter avseende kommunens hälso- och sjukvård i enlighet med avtal mellan 

kommun och Västra Götalandsregionen. 

 Kommunens uppgifter inom verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur man fullgjort de uppgifter som dele-

gerats från fullmäktige till nämnden. 

Reglemente för tekniska myndighetsnämnden (2018-06-25) 

Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter enligt EU-förordningar samt 

svenska lagar och förordningar inom följande områden: 

 Plan- och byggområdet. 

 Miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 Livsmedelsområdet. 

Nämnden fullgör utöver ovanstående kommunens uppgifter inom följande områden: 

 Tillsyn enligt förordningen om hissar och andra motordrivna anordningar. 

 Uppgifter enligt förordningen om obligatorisk ventilationskontroll. 
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 Uppgifter som åligger kommunen enligt lag om energideklarationer för byggnader. 

 Uppgifter som åligger kommunen enligt strålskyddslagen. 

 Ordna smittrening vid fall av allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. 

 Utfärda sanitetsintyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter om skydd mot internationella 

hot mot människors hälsa. 

 Prövning och tillsyn som ligger på kommunen enligt lag om gaturenhållning och skylt-

ning. 

 Framställning till polismyndighet rörande beslut om flyttning av fordon i vissa fall en-

ligt lag om flyttning av fordon. 

 Kontrollera åtlydnad av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 Tillsyn avseende rökfria miljöer (som inte är upplåtna endast till personal) enligt 2 

och 4 § tobakslagen. 

 Yttrande avseende tillstånd enligt alkohollagen. 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur man fullgjort de uppgifter som dele-

gerats från fullmäktige till nämnden. 

Reglemente för överförmyndarnämnden (2014)4 

Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner har i avtal kommit överens om att från 

och med 1 januari 2015 inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Stenungsund är värd-

kommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. 

Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna i enlighet med vad som 

åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning inom överförmyndarverksam-

heten. Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sin organisation inom ramen för 

den för nämnden fastställda budgeten. 

Reglemente för intern kontroll (2013-04-22) 

Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god 

intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med intern kontroll (upprätta 

kontrollorganisation) inom koncernen samt att se till att det organiserade arbetet utvecklas 

utifrån koncernens behov av kontroll. Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande 

anvisningar, regler samt tillämpningsanvisningar för/av/till detta reglemente. 

Vidare ansvarar kommunstyrelsen för följande:  

 Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kon-

trollsystemet. 

 Kommunstyrelsen ska årligen anta särskild plan för uppföljning av den interna kon-

trollen. 

 Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern kontroll utvärdera kommu-

nens samlade system för intern kontroll och vid behov förbättra systemet. 

 Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 

myndighetsnämnderna och överförmyndaren. 

                                                

4 Antaget av kommunfullmäktige i Lilla Edet 2014-03-19, Orust 2014-04-10, Tjörn 2014-06-11 och Stenungsund 

2014-05-19. 
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 Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 

de kommunala företagen. 

Kommunstyrelsens utskott  

Kommunstyrelsens utskott ska bereda samtliga ärenden gällande intern kontroll inom utskot-

tets kompetensområde innan de beslutas av kommunstyrelsen. Utskotten ska löpande infor-

mera sig om den interna kontrollen i verksamheter inom sitt kompetensområde. Kommunsty-

relsens personal- och ekonomiutskott bereder övergripande ärenden gällande intern kontroll. 

 
Myndighetsnämnderna och överförmyndaren  

Myndighetsnämnderna och överförmyndaren ansvarar för den interna kontrollen av myndig-

hetsutövningen inom respektive nämnds ansvarsområde. 

 

Stenungsund kommuns ekonomiska styrprinciper  

I Strategisk plan 2019–2021 budget 2019 framgår Stenungsunds kommuns ekonomiska styr-

principer. Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar och befogenheter 

samt erhålla en effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk hushållning. De ekono-

miska styrprinciperna tydliggör bland annat vem som har budgetansvar, befogenheter och an-

svar i budgetprocessen och kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige.  

Budget, finansiella mål och inriktningsmål beslutas av Kommunfullmäktige (KF) i juni. 

Sektorchef ansvarar för att ta fram förslag till verksamhetsplan innehållande verksamhetsbud-

get och aktiviteter för att nå inriktningsmålen. Verksamhetsplanen beslutas av Kommunstyrel-

sen (KS) senast i november. 

KS ansvarar för att beslutade mål uppnås inom ramen för respektive verksamhetsbudget. Till-

delad ram utgör den yttersta gränsen för resursförbrukningen inom respektive verksamhet och 

är överordnat mål och servicenivå. 

Hantering av årliga över- och underskott  

Huvudprincipen är att över- och underskott inte förs med till nästa år. Undantag kan medges 

för projekt som löper över flera år samt om synnerliga skäl föranleder en överföring. 

Förvaltningens rapportering 

Rapportering till KS görs per tertial, det vill säga i april, augusti samt december (årsredovis-

ning). En förenklad uppföljning görs även per mars och oktober.  

Formell rapportering till utskott sker per april, augusti samt december. Dock åligger det sek-

torschef att löpande rapportera om ekonomin till utskotten. Vid avvikelse mot budget ska KS 

informeras. 

Kommunstyrelsen har ekonomiskt uppföljningsansvar för allt som inte är destinerat något an-

nat utskott; kommunövergripande, kommunledning, finansverksamhet och ägarstyrning av 

bolag. 

Kommunstyrelsens rapportering 

Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige vid: 

 Uppföljning och prognos jan-april.  
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 Delårsrapport jan-augusti. 

 Årsredovisning, helår. 

Vid dessa tillfällen följs även investeringar upp. Målen följs upp i delårsrapporten i augusti 

samt i årsredovisningen. 

Budgetansvar 

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. Budgetansvaret innebär en skyldighet att planera och genom-

föra verksamheten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. För att verksamheten 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 

ekonomiska ramen ska kunna hållas samt håller närmaste chef informerad om enhetens eko-

nomiska läge. Budgetuppföljningen är en del av budgetansvaret. Respektive chef ska omgå-

ende rapportera till överordnad chef om ett underskott befaras. 

Befarar sektorchef ett underskott i verksamheten eller sektorn ska detta omgående rapporte-

ras till kommundirektör. Sektorchef tar fram åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets 

slut. Om åtgärden kräver politiska beslut ska skrivelse med förklaring till avvikelsen och förslag 

på åtgärder tillställas utskottet senast månaden efter underskottet presenterats för utskottet. 

Om utskottets beredning resulterar i en be-dömning att alla möjligheter för att eliminera ett 

prognostiserat underskott framstår som omöjliga att genomföra lyfts frågan till KS. I de fall KS 

förslag till åtgärder är av principiell beskaffenhet krävs beslut i KF. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dokumentförteckning  

 Ansvarsfördelning i ekonomiska processer 

 Intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och överför-

myndarnämnden  

 Reglemente för intern kontroll  

 Strategisk plan 2019–2021 inkl. ekonomiska styrprinciper, Budget 2019, Tanums 

kommun 

 Årshjul för kommunstyrelsen, allmänna utskottet och välfärdsutskottet  

 Sammanträdesprotokoll 2019 för kommunstyrelsen, tekniska myndighetsnämnden 

och överförmyndarnämnden  

 Kallelser 2019 för sociala myndighetsnämnden  

 Minnesanteckningar/protokoll från beredningarna  

 Reglemente för kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och överförmyndarnämn-

den  

 Delårsrapport per april och augusti 2019, Stenungsunds kommun 
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Bilaga 4: Kommunstyrelsens uppföljning av budgetbesparande åt-

gärder under 2019  

Nedan beskrivs mer ingående vad som har framkommit under respektive uppföljning. 

Den första uppföljningen genomförs vid sammanträdet den 19 augusti i samband med delårs-

bokslut per april. Under sammanträdet noterar kommunstyrelsen att sektorerna har vidtagit 

åtgärder för att minska kostnaderna, men att sektorerna inte kommer nå budget i balans. 

Kommunstyrelsen beslutar inte om ytterligare besparingsåtgärder under sammanträdet eller 

att få en analys kring varför beslutade åtgärder inte nått önskad effekt.  

Den andra uppföljningen genomförs vid sammanträdet den 23 september i samband med 

delårsbokslut per augusti. Under sammanträdet beslutar kommunstyrelsen att återremittera 

ärendet till utskottet. Orsakerna till detta beskrivs vara att kommunstyrelsen önskar få en ana-

lys och förklaring till varför sektorerna fortsatt redovisar ekonomiskt underskott samt att följa 

upp beslutade åtgärder. Kommunstyrelsen beslutar inte om ytterligare besparingsåtgärder 

under sammanträdet. 

Den tredje uppföljningen genomförs vid sammanträdet den 21 oktober i samband med bud-

getuppföljning per september. Under sammanträdet presenterar sektorerna orsaker till det 

ekonomiska underskottet samt vilka budgetbesparande åtgärder som vidtagits. Kommunsty-

relsen beslutar under sammanträdet om ytterligare besparingsåtgärder samt prioritering för 

ekonomi i balans inom sektor utbildning och sektor stödfunktioner. Vi noterar dock att kom-

munstyrelsen inte beslutade om ytterligare besparingsåtgärder inom sektor socialtjänst. Detta 

trots att prognosen för sektorn är ett underskott om 18 mnkr för 2019, vilket är en försämring 

med 7 mnkr sedan den första uppföljningen i april 2019.  

Den fjärde uppföljningen genomförs vid sammanträdet den 25 november i samband med bud-

getuppföljning per oktober. Under sammanträdet beslutar kommunstyrelsen att ge förvalt-

ningen (inom sektor socialtjänst) i uppdrag att genomföra en utredning inom vård- och omsorg 

med syfte att hitta förbättringsåtgärder. Kommunstyrelsen beslutar inte om ytterligare bespa-

ringsåtgärder under sammanträdet. 
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1. Sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun har EY genomfört en 

granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden. Syftet med granskningen 

har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.  

 

Sektor socialtjänst beslutade under 2018 att införa arbetssättet med optimerad bemanning på 

samtliga enheter inom särskilt boende. Beslutet innebar att samtliga anställda erbjöds önskad 

sysselsättningsgrad vilket resulterade i en överkapacitet av personal. Överkapaciteten 

planerades att användas för att ersätta timvikarier inom särskilt boende. Granskningen visar 

att beslutet att införa optimerad bemanning har tagits på tjänstemannanivå och att de 

ekonomiska effekterna av beslutet inte har varit klarlagda innan genomförandet. Enheterna 

har inte kunnat använda överkapaciteten effektivt och en majoritet av enheterna inom särskilt 

boende hade per september 2019 en högre bemanning än vad budget medger. Granskningen 

visar att arbetet med optimerad bemanning har varit en bidragande orsak till den ökade 

kostnadsnivån. Därtill har hög sjukfrånvaro inom särskilt boende bidragit ytterligare till ökade 

kostnadsnivåer.   

 

Kommunstyrelsen har beslutat om flera åtgärder för att förbättra arbetet med optimerad 

bemanning. Däremot har en majoritet av enheterna inom särskilt boende fortfarande en högre 

bemanning än vad budget tillåter. Vår granskning visar att kommunstyrelsen endast delvis har 

säkerställt tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med underskottet. 

 

Uppföljning av enheternas ekonomi sker regelbundet, men analyserna av verksamheternas 

resultat är kortfattade och av deskriptiv karaktär. Vidare saknar enheternas rapporter i flera fall 

en fördjupad analys och koppling till planerade åtgärder. Vår granskning visar att 

kommunstyrelsen inte har säkerställt ett tillräckligt arbete med analys och uppföljning.  

 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande be-

dömning att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun. 

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 

 Säkerställa tillräcklig kompetens för ekonomisk uppföljning och prognos bland 

enhetscheferna inom särskilt boende.   

 Säkerställa att den överkapacitet som finns inom särskilt boende används 

ändamålsenligt utifrån arbetssättet med optimerad bemanning.  

 Se över orsakerna till den höga sjukfrånvaron på enheterna inom särskilt boende.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. 

Nämnderna ska inom sitt område säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det innebär att verksamheten ska bedrivas 

i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller 

för verksamheten, samt att uppdraget genomförs inom ramen för tillgängliga resurser. Enligt 

årsbokslut 2018 redovisade verksamhet vård och omsorg, som ingår i Sektor socialtjänst, ett 

underskott på 2,7 miljoner kronor. I bokslutet påpekas att kommunen står inför utmaningar 

med en åldrande befolkning. Detta demografiska tryck kommer att ställa högre krav på 

äldreomsorgen, däribland särskilda boenden. Svårigheter att hitta behörig personal inom vissa 

verksamheter i syfte att balansera detta tryck beskrivs också som en risk.  

 

Samtidigt som sektorn redovisar ett underskott finns ett pågående arbete med att öka 

bemanningen, utifrån handlingsplan för optimerad bemanning. Arbetet med optimerad 

bemanning ska resultera i en effektivare användning av personal och utöka 

tjänstgöringsgraden för de som önskar. Det är oklart vilka beslut som ligger till grund för arbetet 

med optimerad bemanning. I samband med delårsbokslutet 2019 framkom att kostnader för 

särskilt boende har ökat trots att antalet boendeplatser inte har ökat. Revisionen noterade i 

samband med rapportering av delårsbokslut att det var osäkert om kostnadsökningen har fler 

orsaker än övergång till fler heltidstjänster. Revisionen ser därmed en risk att kostnaderna inte 

har analyserats tillräckligt.  

 

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående bedömt att det är väsentligt att granska 

hur kommunstyrelsen arbetar med ekonomistyrning av särskilda boenden. Ansvarsgrunder 

som är aktuella i denna granskning är risker för bristande måluppfyllelse avseende ekonomi 

samt brister i styrning och intern kontroll av ekonomi. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Vad är orsaken till underskottet?  

 Hur har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig analys/prognos och 

omvärldsbevakning av sin verksamhet?  

 Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll avseende 

särskilda boenden?   

 Har kommunstyrelsen beslutat om tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de 

ökade kostnaderna? 

 Hur har arbetet med optimerad bemanning påverkat kostnadsnivån? 
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2.3. Avgränsningar 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 

2.4. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.5. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna framgår av bilaga 1.  

2.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/gruppintervjuer. En 

källförteckning framgår av bilaga 2. Intervjupersonerna har valts ut utifrån att granskningens 

syfte har ett övergripande perspektiv. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska 

rapporten. Följande funktioner har intervjuats: 

 

 Verksamhetschef för Vård och omsorg 

 Ekonomichef/ekonom  

 Utvalda enhetschefer för särskilda boenden 
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3. Budgetunderskottet och arbetet med optimerad bemanning 

I detta kapitel besvaras revisionsfrågorna om hur arbetet med optimerad bemanning har 

påverkat kostnadsnivån och vad som är orsaken till underskottet.  

3.1. Optimerad bemanning  

Sektor Socialtjänst fick under 2015 i uppdrag av kommunfullmäktige att öka andelen 

heltidstjänster inom Vård och omsorg utifrån budgetram. Under 2017 inleddes en pilotstudie 

avseende arbetssättet med optimerad bemanning. Sektor socialtjänst beslutade därefter under 

2018 att införa optimerad bemanning på samtliga enheter inom särskilt boende. 

Enhetscheferna inom särskilt boende genomgick i samband med detta en utbildning kring det 

nya arbetssättet. Av intervju framgår att beslutet om optimerad bemanning kom hastigt och att 

arbetssättet inte var förankrat bland enhetscheferna vid införandet. Vidare framgår att beslutet 

genomfördes utan finansiering och tillräcklig analys av budgeteffekter. Dokumentstudier visar 

att kommunfullmäktige inte har fått någon återrapportering avseende de ekonomiska 

effekterna av beslutet om optimerad bemanning. 

 

Beslutet att införa optimerad bemanning togs på tjänstemannanivå. Bakgrunden till beslutet 

om optimerad bemanning uppges i intervju vara arbetet mot inriktningsmålet om att öka 

andelen heltidsanställda i kommunen. Ytterligare orsaker uppges vara personalbrist inom 

sektorn och fler äldre inom kommunen. Vidare uppges konkurrens om arbetskraft med 

kranskommunerna som en bidragande orsak till beslutet. 

 

Optimerad bemanning är ett arbetssätt som innebär att anställda erbjuds ökad 

tjänstgöringsgrad. Den överkapacitet som uppstår är tänkt att nyttjas för att ersätta timvikarie 

vid frånvaro. Detta genom att enheterna köper och säljer timmar av varandra beroende på 

arbetsbelastning och behov. Enheterna inom särskilt boende är själva ansvariga för att köpa 

timmar för att täcka behovet av bemanning när den egna personalen inte kan fylla behovet. 

Enheterna ansvarar även för att sälja timmar till andra enheter när det finns en överkapacitet 

på enheten.  

 

Av de rapporter som enheterna lämnar till ekonomiavdelningen framgår att flera av enheterna 

har fler årsarbetare än vad budget tillåter. Av intervjun framgår att behovet av bemanning inte 

matchar tillgängligheten på bemanning. När det finns mycket tillgänglig personal är behovet 

lägre eftersom arbetsbelastningen följer samma mönster på de olika enheterna. Vidare 

framgår att det är en utmaning att förmå medarbetare att arbeta på olika enheter. Enheterna 

har också haft svårt att använda överkapaciteten av schematekniska orsaker kopplade till 

arbetstidslagen.1 Överanställning i kombination med svårigheter att använda arbetskraften har 

bidragit till att påverka kostnadsnivåerna negativt. 

 

I tabellen nedan sammanfattas enheternas underskott samt procentuell överanställning per 

september 2019 efter införandet av optimerad bemanning. Nedanstående uppgifter har 

                                                
1 Arbetstidslagen reglerar hur mycket anställd får arbeta per dygn, per vecka och per år. 
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lämnats av ekonomiavdelningen och bygger på de månadsrapporter som enheterna lämnar 

månadsvis.  

 

 

 

  Årsarbetare    

Enhet Enligt enhetscheferna Enligt budget Resultat per september 

Säbo ledning 0 0 49 

Tallåsen Fastighet 0 0 -401 

Tallåsen Natt 22,84 21,27 -1463 

Tall-Björk Tallåsen 13,15 12,73 38 

Sörgården Tallåsen 8 6,7 67 

Humlegården Tallåsen 0 0 -1 

Kastanjen 1 Tallåsen 7,55 6,3 -238 

Kastanjen 2 Tallåsen 9,6 9,02 -177 

Liljegården Tallåsen 6,47 5,52 -150 

Rosengården Tallåsen 6,05 5,52 -411 

Lindgården Tallåsen 7,05 5,52 -129 

Rönngården Tallåsen 6,35 5,52 -418 

Västra Ekgården Tallåsen 10 8,32 -344 

Östra Ekgården Tallåsen 8,15 6,4 -93 

Örtagården Tallåsen 8,3 6,8 -788 

Lavendelgården Tallåsen 7,09 5,85 -401 

Fastighet Hällebäck 8,63 6,37 -1350 

Snäckan Hällebäck 5,4 5,18 -417 

Knopen Hällebäck 8,55 5,42 -378 

Skutan Hällebäck 6,1 5,28 -516 

Bryggan Hällebäck 6,45 6,45 66 

Måsen-Tärnan Hällebäck 9,8 10,88 -848 

Intern pool Säbo 5,1 0 -419 

Säbo rekrytering 4 0 -1294 

Pressaregården Fastighet 0 0 22 

Pressaregården Västra 7,2 7,8 499 

Pressaregården Östra 6,6 6,5 13 

Totalt 188,43 159,35 -9482 
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Av tabellen framgår att det totala underskottet för samtliga enheter inom särskilt boende per september 

2019 uppgår till 9482 tkr. Överanställningar på samtliga enheter uppgår till 29,082 årsanställda vilket 

motsvarar en procentuell överanställning på 18 %. 

3.2. Budgetunderskottet 

I delårsbokslutet per augusti 2019 framgår att särskilt boende prognostiseras gå mot ett 

underskott på 7 900 tkr för budgetåret 2019. Den primära orsaken till underskottet uppges vara 

att verksamheten har ökat tjänstgöringsgraden hos personalen som ett led i arbetet med 

optimerad bemanning. Ökningen startade under september 2018 och innebar en ökning av ca 

20 årsarbetare innan 2018 års slut. Detta innebar att verksamheten gick in med för höga 

personalkostnader inför året och målsättningen var att detta skulle hanteras inom arbetet med 

optimerad bemanning. Verksamheten har inte lyckats att optimera bemanningen i samma 

utsträckning som ökningen av årsarbetare och effekten har således blivit negativ gentemot 

budget.  

 

Av vår analys av enheternas månadsrapporter framgår att det i vissa fall förekommer 

felkonteringar vid utbetalning av löner exempelvis när enheterna har köpt arbetskraft av en 

annan enhet. Resultatet på enhetsnivå blir i dessa fall missvisande. Negativ stämning på 

arbetsplatsen, hög sjukfrånvaro och instabila arbetsgrupper nämns också som problem som 

påverkar budgeten negativt. Återkommande orsaker till underskottet som påtalas är också 

svårigheter i anpassningen av grundbemanningen som baseras på vård- och 

omsorgstagarnas växlande behov. Vidare framgår att det är problematiskt med rekrytering av 

vikarier och att enheterna har svårt att sälja timmar till varandra. Vid tillfällen då personal säger 

upp sig eller ska ta längre ledighet vid exempelvis studier blir detta en ökad kostnad då vikarier 

måste anlitas.  

 

I de ekonomiska analyserna nämns följande orsaker till underskottet: 

 Kort- och långtidssjukskrivningar 

 Ökade kostnader när ordinarie personal jobbar övertid 

 Behov av extrabemanning på grund av hög arbetsbelastning 

 Personalomsättning och förändrat behov av grundbemanning 

 Problem med vikariebeställning och rekrytering 

 Svårigheter att få ut arbetstid inom ramen för optimerad bemanning 

 Kostnader för utbildningar  

 Felkonteringar 

3.3. Bedömning  

Enligt kommunallagens elfte kapitel ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet. Vår granskning visar att arbetet med optimerad bemanning 

grundar sig i ett beslut taget på sektorsnivå utan finansiering. Vi noterar att de ekonomiska 

effekterna av arbetssättet med optimerad bemanning inte har gjorts kända inför beslutet. Av 

                                                
2 Beräknat utifrån antalet årsanställda som enhetscheferna uppger arbetar på enheterna subtraherat 
med antalet årsanställda enligt budget. 
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granskningen framgår att flera av enheterna i nuläget har fler årsarbetare än vad som finns 

budgeterat för. Vidare framgår att behovet av bemanning inte matchar tillgängligheten på 

bemanning. Den överkapacitet som har uppstått till följd av att medarbetare har fått önska 

sysselsättningsgrad har därför inte kunnat utnyttjas effektivt. 

 

Vi bedömer att överanställning i kombination med svårigheter att utnyttja arbetskraften i det 

interna köp- och säljsystemet har bidragit till att påverka kostnadsnivån negativt. I enheternas 

månadsrapporter listas förutom orsaker kopplade till optimerad bemanning även hög 

sjukfrånvaro och personalomsättning som bidragande orsaker till underskottet. Vidare anges 

även kostnader för utbildningar och felkonteringar som bidragande orsaker. Vi bedömer att det 

är en brist att kommunstyrelsen inte säkerställt att beslut om verksamhetsförändringar är 

finansierade.  
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4. Analys och uppföljning 

I detta kapitel besvaras revisionsfrågorna om kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig 

analys/prognos och omvärldsbevakning av sin verksamhet samt om kommunstyrelsen 

säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll avseende särskilda boenden. 

4.1. Analys och uppföljning  

Förvaltningen gör ekonomiuppföljning månadsvis. I uppföljningen följs resultatet för månaden 

upp och prognos görs per helår och jämförs med budget. Enhetscheferna gör också en 

månadsvis uppföljning av hur många årsarbetare som finns på enheterna i jämförelse med hur 

många årsarbetare som finns budgeterat för. Rollerna i prognosarbetet regleras i dokumentet 

”Ansvarsfördelning i ekonomiska processer”. 

 

Enheternas resultat sammanställs till verksamhetsnivå och sektornivå. Enhetscheferna får 

stöd av ekonomiavdelningen i form av regelbundna möten. Ekonomiavdelningen hjälper även 

enhetscheferna att analysera sitt resultat och utföra helårsprognoser. 

Arbetet med budget, prognos och ekonomisk uppföljning sker enhetsvis. Enhetscheferna 

träffar ekonom regelbundet tillsammans med verksamhetschef. I de fall som utfall eller prognos 

avviker från gällande budget ska avvikelserna analyseras. En enhetschef som inte bedömer 

det möjligt att förhålla sig till sin budget ska genast rapportera det till verksamhetschef och 

ekonom. Om en enskild enhet inte klarar av att hålla budget är det upp till verksamhetschefen 

att tillse att det finns tillräckliga överskott på övriga enheter inom verksamheten för att 

verksamheten som helhet ska uppnå en budget i balans. 

Av intervju framgår att vissa enhetschefer är osäkra på hur de ska tolka den information som 

de får i personalplaneringsverktyget Time Care och vad som ska analyseras. Vidare framgår 

att enhetscheferna upplever att det skulle finnas ett mervärde i ytterligare utbildning inom 

analysområdet. Därtill uppges att brist på tid för analysarbete är en bidragande orsak till 

bristande analyser.  

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av samtliga månadsrapporter för enheter inom 

särskilt boende. Vi noterar att analyserna av resultaten i månadsrapporterna är av deskriptiv 

karaktär och i form av orsaksanalys, där händelser som påverkar det ekonomiska resultatet 

listas. Vi noterar att det vissa månader helt saknas analyser. I vissa fall saknas tydlig koppling 

mellan analys av det genererade underskottet och planerade åtgärder. Vidare är det inte 

möjligt att göra en uppföljning av vidtagna åtgärder, då vissa månader saknar information om 

orsak till underskott och vidtagen åtgärd. 

Omvärldsbevakning sker i kommun och landstingsdatabasen Kolada där relevanta nyckeltal 

analyseras. Omvärldsbevakning sker även genom närvårdsamverkan SIMBA och inom 

Göteborgsregionen. Av intervjun framgår att ingen rapportering av omvärldsbevakningen sker. 

Informationen når inte heller enhetscheferna.   
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4.2. Bedömning 

Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår att rapportering till kommunstyrelsen görs 

per tertial, det vill säga i april, augusti samt december. Därtill ska en förenklad uppföljning 

göras i mars och oktober. Vår granskning visar att analys och uppföljning görs men att 

analyserna av verksamheternas resultat är av begränsad omfattning och av deskriptiv 

karaktär. Rapporterna anger visserligen orsaker till det ekonomiska resultatet men saknar i 

många fall en fördjupad analys och koppling till planerade åtgärder. Vi noterar att 

månadsrapporterna i vissa fall helt saknar orsaker till underskottet och analys. Vi bedömer att 

kommunstyrelsen inte har säkerställt ett tillräckligt arbete med analys och uppföljning. 
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5. Kommunstyrelsens åtgärder för budget i balans 

I detta kapitel besvaras revisionsfrågan om kommunstyrelsen beslutat om tillräckliga åtgärder 

för att komma till rätta med de ökade kostnaderna. 

5.1. Vidtagna åtgärder  

Av intervjun framgår att flera åtgärder vidtagits för att uppnå en budget i balans. Medarbetare 

erbjuds inte längre högre sysselsättningsgrad och en bemanningscontroller har anställts för 

att ge stöd till hela förvaltningen. Bemanningscontrollern är tänkt att kunna bistå förvaltningen 

med arbetssättet kring optimerad bemanning. Vidare ersätts inte längre vakanser vid 

uppsägning och nyanställda erbjuds lägre sysselsättningsgrad. Nattarbetstiden har också 

minskat och förvaltningen har fortsatt arbetet med att installera nattkameror hos brukarna för 

att minska behovet av nattbesök.  

Av enheternas månadsrapporter framgår att följande åtgärder har vidtagits för att uppnå en 

budget i balans: 

 

 Stabilisering av arbetsgrupper och arbete med arbetsmiljö 

 Samtal vid sjukdom, individuella handlingsplaner 

 Utvärdering av grundbemanningskrav 

 Använda disponibel tid på annan enhet 

 Effektivisering av schemaläggningen 

 Förkortade nattpass 

 Minskad bemanning 

 Snabbare inflyttning för vårdtagare  

5.2. Bedömning 

Av kommunallagen framgår att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Vår granskning visar att brister vid implementeringen av optimerad bemanning 

har varit den huvudsakliga orsaken till underskottet. Kommunstyrelsen har beslutat om flera 

åtgärder för att förbättra arbetet med optimerad bemanning, bland annat har åtgärder vidtagits 

för att kunna använda överkapacitet på enheterna för att täcka bemanning vid frånvaro. Därtill 

erbjuds anställda inte längre högre sysselsättningsgrad. Vi noterar att majoriteten av 

enheterna inom särskilt boende per september 2019 fortfarande hade väsentligt fler 

årsanställda än vad budget tillåter. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen endast delvis har 

säkerställt tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med underskottet. Detta då det 

fortfarande föreligger oklarheter kring hur den överkapacitet som finns inom verksamheten ska 

kunna användas effektivt.  
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6. Samlad bedömning 

I detta kapitel ges en samlad bedömning utifrån granskningens revisionsfrågor. Därefter 

framgår vår slutsats utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning samt de 

rekommendationer som lämnas till kommunstyrelsen.  

6.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna  

 

Revisionsfrågor Bedömning 

Vad är orsaken till underskottet?   Vi bedömer att arbetet med optimerad bemanning 

har varit en bidragande orsak till den ökade 

kostnadsnivån. Vår granskning visar att beslutet 

att införa optimerad bemanning har tagits på 

tjänstemannanivå och att de ekonomiska 

effekterna av beslutet inte har varit klarlagda 

innan genomförandet. Vi bedömer att 

överanställning i kombination med svårigheter att 

utnyttja arbetskraften i det interna köp- och 

säljsystemet har bidragit till att påverka 

kostnadsnivån negativt. Flera av enheterna 

uppger även att det finns ett problem med hög 

sjukfrånvaro vilket bidrar till ökade kostnader. 

Därtill framhålls även kostnader för utbildningar 

och felkonteringar som bidragande orsaker till 

underskottet. Vi bedömer att det är en brist att 

kommunstyrelsen inte säkerställt att beslut om 

verksamhetsförändringar är finansierade. 

Hur har arbetet med optimerad 

bemanning påverkat kostnadsnivån? 

Hur har kommunstyrelsen säkerställt 

en tillräcklig analys/prognos och 

omvärldsbevakning av sin 

verksamhet?  

  

Uppföljning av enheternas ekonomi sker 

regelbundet, men analyserna av 

verksamheternas resultat är kortfattade och av 

deskriptiv karaktär. Vidare saknar rapporterna i 

flera fall en fördjupad analys och koppling till 

planerade åtgärder. Vi noterar även att vissa 

månader helt saknar en beskrivning av orsaker 

till underskottet och analys. Vi bedömer att 

kommunstyrelsen inte har säkerställt ett 

tillräckligt arbete med analys och uppföljning. 

Har kommunstyrelsen säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och 

kontroll avseende särskilda boenden?     

Har kommunstyrelsen beslutat om 

tillräckliga åtgärder för att komma till 

rätta med de ökade kostnaderna? 

Delvis. Kommunstyrelsen har beslutat om flera 

åtgärder för att förbättra arbetet med optimerad 

bemanning. Bland annat erbjuds inte längre 

önskad sysselsättningsgrad. Däremot har en 

majoritet av enheterna fortfarande en högre 
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bemanning än vad budget tillåter. Därtill 

föreligger det fortsatt en osäkerhet kring hur 

överkapaciteten ska kunna användas i 

verksamheten. Vi bedömer därför att 

kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt 

tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med 

underskottet. 

  

 

6.2. Slutsats och identifierade förbättringsområden 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande 

bedömning att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.  

 

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 

 Säkerställa tillräcklig kompetens för ekonomisk uppföljning och prognos bland 

enhetscheferna inom särskilt boende.   

 Säkerställa att den överkapacitet som finns inom särskilt boende används 

ändamålsenligt utifrån arbetssättet med optimerad bemanning.  

 Se över orsakerna till den höga sjukfrånvaron på enheterna inom särskilt boende.  

 

Göteborg den 24 februari 2020 

  

  

Liselott Daun    Johan Palmgren  
Certifierad kommunal yrkesrevisor  Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
 
 
 
 

 
 
Rebecka Rask  
Verksamhetsrevisor 
Kvalitetssäkrare   
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Revisionskriterier 

Kommunallagen (2017:725) 

Enligt 6 kap. 7 § ska nämnderna ansvara för att var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 

de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt.  

Enligt 11 kap. 1 § ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses 

i 10 kap. 2–6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 

kommunen eller landstinget. Om kommunen eller landstinget har en sådan 

resultatutjämningsreserv som avses i 14 §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. 

Av 11 kap. 12 § framgår att om balanskravsresultatet enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast 

följande tre åren. 

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas 

senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. 

Stenungsunds kommuns budget 2019 

I kommunens budget anges att god ekonomisk hushållning uppnås genom att 70 % av de 

finansiella målen samt inriktningsmålen är helt eller delvis uppfyllda. 

Ansvarsfördelning i ekonomiska processer  

I dokumentet ”Ansvarsfördelning i ekonomiska processer” framgår ansvarsfördelningen 

mellan chefer och ekonom i budgetprocessen samt vid ekonomisk uppföljning. Av dokumentet 

framgår bland annat att:  

 

 Chefer ansvarar för ekonomisk uppföljning och analys av sin verksamhet  

 Chefer ansvarar för att skriva uppföljningsrapporter  

 Chefer ansvarar för att rapporterat konstaterat eller befarat underskott  

 

Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsen är kommunens verksamhetsnämnd med ansvar för kommunens utveckling 

och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 

uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska ha hand om 

kommunens egendoms- och medelsförvaltning.  

Ekonomiska styrprinciper 

Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar och befogenheter samt 

erhålla en effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk hushållning. Budget, 

finansiella mål och inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige i juni.  

Sektorchef ansvarar för att ta fram förslag till verksamhetsplan innehållande 

verksamhetsbudget och aktiviteter för att nå inriktningsmålen. Förslag på verksamhetsplan 

bereds av utskotten. Verksamhetsplanen beslutas av kommunstyrelsen senast i november. 
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Mål som finns i budgeten är överordnade mål eller inriktningar tagna i andra dokument. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslutade mål uppnås inom ramen för respektive 

verksamhets budget. Ramen binds på den nivå som redovisas i budgetdokumntet under 

rubriken ”Ramar”. Tilldelad ram utgör den yttersta gränsen för resursförbrukningen inom 

respektive verksamhet och är överordnat mål och servicenivå. 

Kommunfullmäktige beslutar om omfördelning av ramar mellan sektorerna. Kommunstyrelsen 

beslutar om omfördelning av ramar mellan verksamheter i en sektor. Ekonomichefen äger rätt 

att göra teknisk justering av ram mellan verksamheterna. Detta gäller även investeringsanslag. 

Start/nedläggning av verksamhet kräver alltid politiska beslut. 

Huvudprincipen är att över- och underskott inte förs med till nästa år. Undantag kan medges 

för projekt som löper över flera år samt om synnerliga skäl föranleder en överföring. 

Ekonomichef ansvarar för att en samlad uppföljning av kommunen görs. Rapportering till 

kommunstyrelsen 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. Vid avvikelse mot budget ska kommunstyrelsen informeras. 

Personal- och ekonomiutskottet har ekonomiskt uppföljningsansvar för allt som inte är 

destinerat något annat utskott; kommunövergripande, kommunledning, finansverksamhet och 

ägarstyrning av bolag. 

Verksamhetsplanen är sektorernas planering för nästkommande år med aktiviteter för att nå 

måluppfyllelse samt en fördelning av de ekonomiska ramarna. I verksamhetsplanen framgår 

hur verksamheterna ska verkställa kommunfullmäktiges budget. 

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. Budgetansvaret innebär en skyldighet att planera och 

genomföra verksamheten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. För att verksamheten 

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 ekonomiska ramen ska kunna hållas samt håller närmaste chef informerad 

om enhetens ekonomiska läge. Budgetuppföljningen är en del av budgetansvaret. Respektive 

chef ska omgående rapportera till överordnad chef om ett underskott befaras. 

Befarar sektorchef ett underskott i verksamheten eller sektorn ska detta omgående 

rapporteras till kommunchef. Sektorchef tar fram åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets 

slut. 

Om åtgärden kräver politiska beslut ska skrivelse med förklaring till avvikelsen och förslag på 

åtgärder tillställas utskottet senast månaden efter underskottet presenterats för utskottet. 

Om utskottets beredning resulterar i en bedömning att alla möjligheter för att eliminera ett 

prognostiserat underskott framstår som omöjliga att genomföra lyfts frågan till 

kommunstyrelsen. I de fall kommunstyrelsen förslag till åtgärder är av principiell beskaffenhet 

krävs beslut i kommunfullmäktige. 
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Bilaga 2: Källförteckning 

Intervjuförteckning 

 

Inom ramen för granskningen har följande personer intervjuats: 

 

 Verksamhetschef för Vård och omsorg 

 Ekonomichef  

 Utvalda enhetschefer för särskilda boenden 

 
Övergripande styrdokument 
 

 Årsredovisning 2018 Stenungsunds kommun 

 Budget 2019 Stenungsunds kommun  

 Verksamhetsplan 2019 

 Ekonomiska styrprinciper  

 Ansvarsfördelning i ekonomiska processer  

 Rutinbeskrivning för ekonomisk uppföljning   

 Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen 

 Årsredovisning Sektor socialtjänst 2018  

 Uppföljning och prognos, maj 2019 Sektor socialtjänst maj 

 Uppföljning och prognos, augusti 2019 Sektor socialtjänst augusti  

 

 

Månadsrapporter från enheter inom särskilt boende  

 

Månadsrapporter 2018 Månadsrapporter 2019

 Bryggan Hällebäck  

 Hällebäck Fastighet  

 Kopen Hällebäck  

 Måsen Tärnan Hällebäck  

 Snäckan Hällebäck  

 Pressargården Fastighet 

 Pressargården Västra 

 Pressargården Östra 

 Intern pool Säbo 

 Säbo ledning  

 Säbo rekrytering  

 Lavendelgården  

 Liljegården Tallåsen  

 Rosengården Tallåsen  

 Skutan Hällebäck  

 Tall-Björk  

 Tallåsen fastighet 

 Tallåsen Humlegården  

 Tallåsen kastanjen  

 Tallåsen Pressargården  

 Tallåsen Sör 

 Västra Ekgården  

 Örtgården  

 Östra Ekgården  

   Bryggan Hällebäck 

 Hällebäck Fastighet 

 Kopen Hällebäck  

 Måsen Tärnan Hällebäck  

 Snäckan Hällebäck  

 Pressargården Fastighet 

 Pressargården Västra 

 Pressargården Östra 

 Intern pool Säbo 

 Säbo ledning  

 Säbo rekrytering  

 Lavendelgården  
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 Liljegården Tallåsen  

 Rosengården Tallåsen  

 Skutan Hällebäck  

 TallBjörk  

 Tallåsen fastighet 

 Tallåsen kastanjen  

 Tallåsen Pressargården  

 Tallåsen Sör 

 Västra Ekgården  

 Örtgården  

 Östra Ekgården  

 

 

Kommunfullmäktige protokoll  

 

 

Protokoll 2018   Protokoll 2019 

 

 Protokoll 2018-01-29 

 Protokoll 2018-02-12 

 Protokoll 2018-03-12 

 Protokoll 2018-04-16 

 Protokoll 2018-05-14 

 Protokoll 2018-06-25 

 Protokoll 2018-10-08 

 Protokoll 2018-11-12 

 Protokoll 2018-12-17 

 

 Protokoll 2019-01-31 

 Protokoll 2019-03-07 

 Protokoll 2019-04-10 

 Protokoll 2019-05-16 

 Protokoll 2019-06-13 

 Protokoll 2019-09-12 

 Protokoll 2019-10-10 

 Protokoll 2019-11-14 

 Protokoll 2019-12-12 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 122 Dnr: KS 2020/228 
 
Anmälningsärende - Granskningsredogörelse för 2019 Renova AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har granskat Renova AB avseende verksamhetsåret 2019.  
 
Renova AB är ett kommunägt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter 
för ägarkommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 
 
Granskningsredogörelsen har översänts till Stenungsunds kommun för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-25 
Granskningsredogörelse 2019 – Renova AB 
 
Beslut skickas till 
lena.westergren@stadsrevisionen.goteborg.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/228
2020-02-25

 
Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Anmälningsärende - Granskningsredogörelse 2019 - Renova AB 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har granskat Renova AB avseende verksamhetsåret 2019.  
 
Renova AB är ett kommunägt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter 
för ägarkommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 
 
Granskningsredogörelsen har översänts till Stenungsunds kommun för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-25 
Granskningsredogörelse 2019 – Renova AB 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
lena.westergren@stadsrevisionen.goteborg.se
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1 Sammanfattning 
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs 

i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 

bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Årets granskning av bolaget omfattar: 

• grundläggande granskning 

• inköp och upphandling 

• ärendeberedning och beslutsunderlag 

• förebyggande arbete mot oegentligheter 

• uppföljande granskning. 

Granskningen visar att delar av bolagets verksamhet har brister eller 

förbättringsområden som behöver åtgärdas. Därför lämnar vi följande 

rekommendationer: 

1.1 Tabell 1: Sammanställning av 
rekommendationer 

Område Rekommendation 

Grundläggande granskning 

 

Lekmannarevisorerna rekommenderar 

styrelsen att säkerställa att styrelse-

handlingar finns tillgängliga på 

Göteborgs Stads hemsida. 

 

Inköp och upphandling Lekmannarevisorerna rekommenderar 

styrelsen att omhänderta de brister 

som har identifierats utifrån 

granskningen samt säkerställa att 

inköps- och upphandlingsarbetet 

bedrivs i enlighet med gällande 

regelverk. 

Ärendeberedning och beslutsunderlag Lekmannarevisorerna rekommenderar 

styrelsen att säkerställa följsamhet 

mot Göteborgs Stadshus AB:s 

anvisning för ärendeberedning. 
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Uppföljning av föregående års 

rekommendation 

Lekmannarevisorerna rekommenderar 

styrelsen att säkerställa följsamhet 

mot stadens riktlinjer för styrning, 

uppföljning och kontroll. 

 

I övrigt bedömer vi att bolaget har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

har varit tillräcklig. 
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2 Granskning av verksamheten 
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs 

i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 

bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen av verksamheten omfattar en grundläggande del, som är en 

översiktlig granskning av bolagets ledning och styrning samt interna kontroll, 

flera fördjupade granskningar samt uppföljning av tidigare års granskning.  

2.1 Grundläggande granskning 

Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets 

ledning och styrning samt interna kontroll. Det innebär att revisorerna löpande 

följer styrelsens protokoll och handlingar och informerar sig om verksamheten. 

Granskningen omfattar följande delar: 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges ägardirektiv 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer och direktiv för 

Göteborgs Stads bolag  

• följsamhet mot generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och 

Grefab 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges budget 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning 

och kontroll 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, 

budget och uppföljning 

• styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 

• beslutsunderlag 

• hantering av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige.  

2.1.1 Iakttagelser 

Av fullmäktiges riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår att 

kallelser, styrelsehandlingar och protokoll ska finnas tillgängliga på Göteborgs 

Stads hemsida. Granskningen har visat att det i flera fall förekommer att 

handlingar som har behandlats vid bolagets styrelsesammanträden under året 

saknas på stadens hemsida. Det framgår inte heller om bolaget av sekretesskäl 

har valt att inte tillgängliggöra dessa handlingar på hemsidan.  

Under hösten 2019 har riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag ersatts 

av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning. Delar av innehållet i riktlinjer 

och direktiv för Göteborgs Stads bolag har förts in i en gemensam mall för 

bolagsspecifika ägardirektiv. Flera av skyldigheterna som tidigare följde av 
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riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, bland annat skyldigheten att 

tillgängliggöra styrelsehandlingar på stadens hemsida, kommer därför framgent 

att framgå av respektive bolags ägardirektiv. Enligt uppgift från stadslednings-

kontoret är planen att även de regionala bolagens ägardirektiv ska revideras 

utifrån den gemensamma strukturen för ägardirektiv. Då flera ägarkommuner 

behöver involveras i denna process ser dock tidsperspektivet och planeringen 

annorlunda ut jämfört med ägardirektiven för stadens helägda bolag. 

Fördjupade granskningar har genomförts av bolagets ärendeberedning och 

beslutsunderlag samt förebyggande arbete mot oegentligheter. Vi har även följt 

upp rekommendationen om att stärka följsamhet mot stadens riktlinje för 

styrning, uppföljning och kontroll som lämnades utifrån föregående års 

granskning. Se granskningarna nedan. 

2.1.2 Bedömning 

Lekmannarevisorernas översiktliga bedömning är att bolaget i huvudsak har en 

tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll inom de 

områden som har omfattats av den grundläggande granskningen.  

Förbättringsområden har identifierats inom granskningen av bolagets 

ärendeberedning och beslutsunderlag samt inom den uppföljande granskningen 

av systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Vi hänvisar därför till 

bedömningarna på sidan 15 respektive 23. 

Granskningen har även visat på ett förbättringsområde när gäller att tillgänglig-

göra styrelsehandlingar på stadens hemsida. Vi riktar därför följande 

rekommendation till styrelsen: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att styrelse-

handlingar finns tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. 

2.2 Inköp och upphandling 

2.2.1 Utgångspunkter i granskningen 

Inköp och upphandling är en viktig del av Göteborgs Stads nämnders och 

bolags verksamheter och är ett område som är känsligt för otillbörlig påverkan. 

Medarbetare med ansvar för uppgifter inom området har därför ett särskilt 

ansvar för att förtroendet för staden upprätthålls.  

Offentlig upphandling regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU 

2016:1145) och Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF 

2016:1146). Lagstiftningen syftar bland annat till att stävja problem med 

otillåtna direktupphandlingar. Om en upphandlande myndighet tecknar avtal 

som i efterhand kan betecknas som otillåten direktupphandling riskerar 

myndigheten att avtalet ogiltigförklaras och att alla prestationer som har 

utväxlats ska återgå. Avtalsparten kan dessutom kräva skadestånd och en 

upphandlings-skadeavgift kan utdömas efter ansökan av Konkurrensverket.  
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Inom stadens verksamheter regleras området också av fullmäktiges riktlinje för 

inköp och upphandling. Enligt riktlinjen är stadens verksamheter skyldiga att 

använda de upphandlade ramavtalen vid inköp som omfattas av befintligt 

ramavtal, och där behovet kan tillgodoses av ramavtalet. Nämnder och styrelser 

ska löpande följa upp följsamhet mot stadens ramavtal och eventuella egna avtal 

samt säkerställa att villkor i avtalen följs under hela avtalsperioden.  

Stadsrevisionen har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av inköp 

och upphandling. Granskningen syftar till att bedöma om:  

• styrelsen följer LOU och LUF, stadens regelverk och eget regelverk 

avseende inköp och upphandling 

• det förekommer otillåtna direktupphandlingar hos styrelsen 

• direktupphandlingar genomförs i enlighet med lag och stadens riktlinjer 

bland annat avseende hur konkurrens tillvaratas och dokumentation 

upprättas 

• styrelsen uppvisar en god följsamhet mot gällande ramavtal 

(stadsgemensamma och verksamhetsspecifika) 

• styrelsen har ändamålsenliga kontrollaktiviteter för att säkerställa 

följsamhet mot gällande regelverk inom området samt för att säkerställa 

följsamhet mot ramavtal 

• inköpsorganisationen är utformad på ett ändamålsenligt sätt avseende 

beställarnas ansvar och befogenheter och om det ges stöd, utbildning 

och information för att genomföra och dokumentera upphandlingar, 

inköp och avrop i enlighet med gällande riktlinjer. 

PwC:s revisionsrapport har skickats till verkställande direktören. Nedan 

sammanfattas granskningsresultatet och våra bedömningar.  

2.2.2 Iakttagelser 

I granskningen konstaterades flera brister i hanteringen av direktupphandlingar, 

i synnerhet vad gäller dokumentationskrav och krav på tillvaratagande av 

konkurrens. Brister har även noterats när det gäller att kontrollera leverantörer 

avseende skatter och avgifter. En otillåten direktupphandling över 

direktupphandlingsgränsen i LUF, som borde ha annonserats i enlighet med 

lagstiftningen, har dessutom noterats i granskningen. Direktupphandlingar av 

varor och tjänster av liknande slag som genomförs i verksamheten under året 

sammanräknas inte för att säkerställa att direktupphandlingsgränsen för inköp 

av liknande varor och tjänster inte överskrids under året.  

Utifrån stickproven av inköp från ramavtalsleverantörer konstateras att bolaget 

uppvisar en god ramavtalstrohet, det vill säga en god följsamhet till gällande 

ramavtal (stadsgemensamma och verksamhetsspecifika). Tio leverantörer med 

fem fakturor vardera har valts ut för granskningen, som bland annat visar att det 

i samtliga fall har funnits ett giltigt avtal vid inköpet, att avropet har skett på rätt 

sätt i förhållande till avtalet och att fakturerat inköp är i enlighet med avtalet. 

När det gäller inköpsorganisationens utformning framgår av granskningen att 

bolagets upphandlings- och inköpsavdelning har totalt fyra och en halv 
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heltidsanställda. Det omfattar en chef, tre upphandlingsledare och en relativt ny 

halvtidstjänst som inköpscontroller. Cirka 55 chefer och 25 förrådsbeställare har 

rätt att avropa och beställa. För beställarrätt krävs en genomförd utbildning som 

upphandlings- och inköpsavdelningen ansvarar för och som ges vid behov. Det 

pågår för närvarande ett arbete med att revidera bolagets inköpshandbok, som 

kommer att fastställas under 2020. Enligt uppgift kommer den förändrade 

rutinen att innebära färre beställare med krav på så kallat ”inköpskörkort”.  

Inköpsorganisationen anses vara utformad på ett ändamålsenligt sätt. 

2.2.3 Bedömning 

Vår sammantagna bedömning är att styrelsen behöver förbättra sin följsamhet 

mot upphandlingslagstiftningen, stadens regelverk och eget regelverk avseende 

inköp och upphandling. Mot bakgrund av detta lämnar lekmannarevisorerna 

följande rekommendation: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att omhänderta de brister som 

har identifierats utifrån granskningen samt säkerställa att inköps- och 

upphandlingsarbetet bedrivs i enlighet med gällande regelverk. 

2.3 Ärendeberedning och beslutsunderlag 

2.3.1 Utgångspunkter i granskningen 

Beredning av ärenden har en central roll i den kommunala förvaltningen och för 

den politiska processen. Ärendeberedningen syftar till att åstadkomma ett 

tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för de beslut som beslutsfattarna står 

inför. Det kräver att styrelsen har tillgång till så pass tillräckliga och genom-

arbetade underlag att besluten kan anses vara välgrundade. Ärenden ska beredas 

i god tid i alla led i beslutsprocessen. De ska hålla god kvalitet och rutiner ska 

vara ett stöd i beslutsfattandet.  

Dåligt beredda ärenden kan leda till beslut som medför oönskade ekonomiska 

och verksamhetsmässiga konsekvenser samt förtroendeskada för den beslutande 

verksamheten och staden som helhet. En bristfällig ärendeberedningsprocess 

kan även innebära att beslut inte är juridiskt korrekta och därmed riskerar 

besluten att upphävas.  

Granskningen har syftat till att bedöma om ärendeberedningsprocessen är 

ändamålsenlig i den meningen att den ger styrelsen goda förutsättningar att fatta 

väl avvägda och kvalitativt underbyggda beslut. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer samt stick-

prov av tre beslutsärenden. 
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Revisionskriterier i granskningen utgörs av aktiebolagslagen1 där det framgår 

att ”beslut inte får fattas i ett ärende om inte, såvitt möjligt, att: 

1. samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets 

behandling och  

2. fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.”  

Vidare anger fullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll 2 

styrelsens ansvar att lyfta ärenden som innebär antingen en avsevärd förändring 

av verksamheten eller är av principiell art i förhållande till inriktningar, mål och 

uppdrag till kommunfullmäktige för ställningstagande. Styrelsen har också 

ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra när de egna 

besluten och det egna agerandet påverkar andra eller är nödvändigt för att uppnå 

helhetssyn i genomförandet av fullmäktiges inriktningar, mål och uppdrag. 

Resultatet och konsekvenserna av samverkan ska alltid ingå som en del i det 

aktuella beslutsunderlaget. För att kunna ta ansvar för verksamheten och fatta 

nödvändiga beslut ska styrelsen se till att den är tillräckligt informerad.  

Avslutningsvis bedöms granskningens iakttagelser mot Anvisning 

ärendeberedning koncernen Göteborgs Stadshus AB som gäller för samtliga 

hel- och delägda bolag inom koncernen från och med mars 2017. Med fokus på 

ärendeberedning syftar anvisningen till att utveckla ägarstyrningen och 

förtydliga ansvar och roller mellan Stadshus och kommunstyrelsen. 

Ärendeberedning ska genomföras på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på 

alla nivåer i organisationen. Varje nivå ska sträva efter att i beredningen 

”skickliggöra” beslutsfattare på andra nivåer i hierarkin i de frågeställningar 

som ett ärende behandlar. Anvisningen omfattar kvalitetskrav, innehåll, 

processer för olika typer av ärenden, malldokument, grafisk profil och 

tillgänglighetsanpassning med mera. Ärenden av principiell beskaffenhet eller 

av större vikt ägnas särskild uppmärksamhet i anvisningen.  

Beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt ska enligt det 

generella ägardirektivet för Renova AB, Gryaab AB och Grefab föregås av 

ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige). Exempel på 

sådana beslut är strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget 

eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde. Även 

större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller medför 

risk för ägarna ska föregås av kommunfullmäktiges ställningstagande. Enligt 

det generella ägardirektivet ska styrelsen pröva varje ärendes karaktär. Om 

tveksamhet uppstår kring om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars 

större vikt ska sådant ställningstagande inhämtas av kommunfullmäktige. 

                                                   

 

1 Aktiebolagslagen kap 8 § 21 
2 Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll § 19, 20, 21  
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2.3.2 Iakttagelser 

2.3.2.1 Egna rutiner 

Av intervjuerna framgår att bolaget har utgått från och tillämpat Stadshus 

anvisning för ärendeberedning. Den tillhörande ärendemallen har däremot inte 

använts fullt ut. Bakgrunden är att det från bolagets sida har upplevts som 

osäkert om de, som delägda av flera kommuner, ska omfattas av samtliga delar i 

mallen. Bolaget har därför fört dialog med företrädare för Stadshus om i vilken 

utsträckning de ska beröras av ärendemallen. Utifrån denna dialog, som inte 

finns dokumenterad, har bolaget kommit fram till att avvakta ett eventuellt 

tillämpande av mallen.  

Granskningen har visat att bolaget har tagit fram en egen ärendemall som består 

av ett antal rubriker. Den gäller för både Renova AB och dotterbolaget Renova 

Miljö AB, men olika logotyper används beroende på vilket bolag som ärendet 

avser. Det finns en tillhörande beskrivning över vilken information som ska 

framgå under respektive rubrik. Ärendemallen reviderades, enligt uppgift från 

bolaget, senast 2018, alltså efter att Stadshus anvisning började gälla.  

Vi har noterat att bolagets ärendemall är snarlik den som följer av Stadshus 

anvisning. Av rubrikerna framgår exempelvis att ärendet ska beskriva den 

ekonomiska påverkan för bolaget och belysas utifrån ett antal perspektiv. 

Vi har noterat att styrelsen inte har antagit ärendemallen, eller någon egen 

anvisning för ärendeberedning, jämte den från Stadshus.   

2.3.2.2 Processen 

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen genomföra minst sex ordinarie 

sammanträden per år, utöver det konstituerande sammanträdet. Sammanträdena 

förbereds av ordförande som bestämmer förslag till dagordning och av verk-

ställande direktören som tar fram skriftligt beslutsunderlag. 

I styrelsens instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verk-

ställande direktören anges att verkställande direktörens praktiska uppgifter 

bland annat består av att: 

• i samråd med styrelsens arbetsutskott förbereda styrelsens 

sammanträden och att upprätta beslutsunderlag och förslag till beslut 

• vara föredragande vid styrelsens sammanträden 

• verkställa styrelsens beslut. 

Av intervjuerna framgår att styrelsens ärenden huvudsakligen delas upp i två 

ärendetyper: informationsärenden och beslutsärenden. Investeringsbeslut 

föregås i regel av ett informationsärende innan beslut tas. Investeringar prövas 

och beslutas separat men utgår från bolagets övergripande investeringsplan. 

Beslutade investeringar följs upp av styrelsen två gånger per år. 

Ett ärende som inte initieras internt inkommer normalt via förvaltnings-

brevlådan. Registratorn fördelar därefter ärendet på en ansvarig handläggare. 
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Vd-assistenten utgör ett stöd till ansvarig handläggare under beredningen av 

ärendet. När beredningen är färdig säkerställer vd-assistenten att allt material 

finns tillgängligt i ärendet och att det i övrigt är komplett. Verkställande 

direktören och vd-assistenten går igenom materialet innan det skickas ut till 

ledamöterna i styrelsens arbetsutskott samt föreslår agenda för sammanträdet.  

Bolagsjuristen, tillika styrelsesekreterare vid styrelsesammanträdena, läser 

igenom styrelsehandlingarna ungefär en vecka innan arbetsutskottets samman-

träde. Vid denna tid har handlingarna dock redan skickats ut till ledamöterna. 

Verkställande direktören föredrar även muntligen, på övergripande nivå, de 

ärenden som ska behandlas av styrelsen för strategiledningsgruppen. Strategi-

ledningen är koncernens strategiska forum och består, utöver verkställande 

direktören, av affärsområdescheferna, HR-chefen, ekonomichefen samt 

cheferna för it/projekt, kommunikation respektive juridik och kvalitet. 

Verkställande direktören går inte igenom styrelsehandlingarna i detalj under 

föredragningen. 

Vi har noterat att bolagets ärendeberedningsprocess inte finns dokumenterad. 

2.3.2.3 Stickprovsgranskningen 

Vi har granskat tre beslutsärenden som styrelsen har behandlat under 2018–

2019 och som vi har bedömt som väsentliga för verksamheten. För att få en bra 

variation av ärenden har ett investeringsärende, ett remissärende och ett ärende 

som avser försäljning av en fastighet valts ut: Utveckling av kontorsmiljön 

Holmen, Remiss A2030 samt Försäljning av Ringön. 

Vi har begärt att få ta del av allt beslutsunderlag som styrelsen har haft tillgång 

till under behandlingen av de granskade beslutsärendena. Två av ärendena har 

föregåtts av ett eller flera besluts- och/eller informationsärenden vid tidigare 

styrelsesammanträden. Protokoll och eventuella handlingar från tidigare 

sammanträden har därför omfattats av granskningen.  

Stickprov 1: Utveckling av kontorsmiljön Holmen 

Ärendet avser en reinvestering i kontorsmiljön på Renovas huvudkontor på 

Holmen. En oenig styrelse beslutade den 27 november 2018 att uppdra till 

verkställande direktören att genomföra lokalförändringsinvesteringen till ett 

maximalt belopp som finns preciserat i beslutet. Vid det förgående samman-

trädet, den 25 oktober 2018, informerade verkställande direktören om statusen 

på det förslag som förbereddes.  

Vi har noterat att investeringsbeslutet ryms inom ramen för den investerings-

budget för 2019 som styrelsen fastställde vid samma sammanträde den 27 

november 2018 och där den specifika investeringen framgår. 
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Stickprov 2: Remiss A2030 

Styrelsen beslutade den 23 september 2019 att godkänna bolagets förslag till 

remissvar gällande Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till regional 

avfallsplan för perioden 2021–2030 (A2030). Den föreslås ersätta den gällande 

avfallsplanen som sträcker sig till 2020. 

Göteborgsregionens kommunalförbund har skickat remissförslaget till kretslopp 

och vattennämnden, som ansvarar för Göteborgs Stads övergripande 

samordning vid framtagandet av den nya avfallsplanen. Kretslopp och vatten-

nämnden samordnade även det interna remissförfarandet inom Göteborgs Stad, 

vilket vi har noterat skedde i enlighet med fullmäktiges riktlinjer för kommun-

styrelsens remittering. Kretslopp och vattennämnden beslutade den 27 maj 2019 

att remittera förslaget till Göteborgs Stads nämnder och styrelser samt externa 

intressenter med svar senast den 30 september. 

Stickprov 3: Försäljning av Ringön 

Styrelsen beslutade den 24 maj 2019 att godkänna en försäljning av en fastighet 

på Ringön, till en intressent inom Göteborgs Stad. Styrelsen uppdrog till verk-

ställande direktören och firmatecknarna att slutföra affären och förhandla fram 

de slutliga formuleringarna i de punkter som återstår i avtalet och som främst 

berör miljöskulden. Styrelsen beslutade vidare att försäljningen inte är av 

principiell karaktär, utifrån den avstämning som har skett med ägarrådet. 

Slutligen beslutade styrelsen att ge verkställande direktören i uppdrag att, i 

samband med försäljningen, bevaka och säkerställa att dotterbolaget Renova 

Miljö AB tecknar hyresavtal i enlighet med utsända handlingar. Bakgrunden till 

detta uppdrag är att dotterbolaget avser att hyra en del av fastigheten av den nya 

ägaren. 

Granskningen har visat att styrelsen den 1 oktober 2013 beslutade att ge den 

dåvarande verkställande direktören i uppdrag att förbereda en försäljning av 

fastigheten till en intressent inom Göteborgs Stad, under förutsättning att 

försäljningen sker till marknadsmässigt pris. Vi har även noterat att bolags-

stämman den 13 mars 2014 har godkänt den framtida fastighetsförsäljningen, 

under förutsättning att försäljningen sker till marknadsmässigt pris. Bakgrunden 

är att stämman enligt bolagsordningen måste godkänna försäljningar som 

överstiger ett visst belopp.  

Vi har noterat att styrelsen vid totalt tre sammanträden under perioden 2017–

2019 har fått information från den nuvarande verkställande direktören om 

statusen i ärendet, innan beslutet fattades. Information har lämnats vid styrelse-

sammanträdena den 27 oktober 2017, den 25 oktober 2018 samt den 23 april 

2019. Verkställande direktören har även vid sammanträdet den 23 september 

2019 informerat styrelsen om att fastighetsförsäljningen har slutförts.  

Tjänsteutlåtanden saknas eller följer inte strukturkraven 

Av Stadshus anvisning för ärendeberedning framgår att ett beslutsunderlag 

strukturellt ska innehålla särskilda rubriker såsom ”Förslag till beslut” och 

”Sammanfattning”. Beslutsunderlaget ska även belysas utifrån ett flertal olika 
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perspektiv, bland annat jämställdhet och miljö. De ekonomiska konsekvenserna 

som ett beslut medför ska särskilt beskrivas. Av den tillhörande ärendemallen 

framgår att det i vissa situationer bör beskrivas vilken ekonomisk konsekvens 

som följer av att inte fatta ett beslut. 

Vår granskning har visat att det i ärendena ”Remiss A2030” och ”Försäljning av 

Ringön” saknas tjänsteutlåtanden i beslutsunderlagen. I ärendet ”Utveckling av 

kontorsmiljön Holmen” finns ett tjänsteutlåtande, men det följer inte struktur-

kraven i anvisningen fullt ut, varken sett till rubriker eller innehåll. Det saknas 

exempelvis belysningar av de olika perspektiven. Vi har noterat att tjänste-

utlåtandet inte heller följer strukturen i bolagets egna ärendemall. 

Av intervjuerna framgår att det normalt sett inte brukar tas fram ett separat 

tjänsteutlåtande vid remissvar. Vi har dock noterat att det inte framgår av 

Stadshus anvisning för ärendeberedning att remissärenden ska undantas från 

kravet på att beslutsunderlag strukturellt ska innehålla ett antal obligatoriska 

rubriker med tillhörande information. 

När det gäller de ekonomiska konsekvenserna har granskningen visat att det i 

alla tre ärenden saknas en särskild rubrik där dessa beskrivs. För ärendena 

”Remiss A2030” och ”Försäljning av Ringön” följer detta naturligt eftersom 

tjänsteutlåtanden alltså saknas helt. Av remissärendet framgår till viss del 

ekonomiska aspekter av den utställda avfallsplanen, men det saknas renodlade 

konsekvensbeskrivningar kring vad förslaget skulle innebära för bolaget 

ekonomiskt (om det bedöms ha någon påverkan).  

Av beslutsunderlaget till ärendet ”Utveckling av kontorsmiljön Holmen” 

framgår investeringskostnaden, den bedömda avskrivningstiden och kalkyl-

räntan för investeringen. Det framgår även att investeringen innebär en årlig 

tillkommande kapitalkostnad, som belastar organisationen fördelat på hur 

mycket yta som disponeras av respektive del av denna. Vi har noterat att det i 

övrigt inte framgår någon ekonomisk konsekvensbeskrivning, exempelvis om 

en utebliven investering riskerar att medföra andra kostnader för bolaget. 

Det är svårt att läsa ärendena självständigt 

Av Stadshus anvisning för ärendeberedning framgår att ett enskilt ärende ska 

vara komplett i bemärkelsen att historik, sammanhang och bakgrund som krävs 

för beslut ska ges i det aktuella ärendet. Vidare framgår att ett beslutsunderlag 

ska kunna läsas ”självständigt”.  

Av ärendet ”Utveckling av kontorsmiljön Holmen” framgår bakgrund och 

historik till behovet av investeringen. Ärendet kan därför läsas självständigt 

utifrån den aspekten. Informationen är dock mycket kortfattad, och det framgår 

inte tydligt varför bolaget har landat i det förslag som styrelsen hade att besluta 

om. Det framgår däremot vilken målbild, gällande utformningen av de framtida 

lokalerna, som har legat till grund för utredningsarbetet. Av beslutsunderlaget 

framgår inte heller att verkställande direktören vid det föregående sammanträdet 

informerade styrelsen om ombyggnadsplanerna. Det är därmed svårt att utläsa 
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på vilket sätt styrelsen har involverats i ärendeberedningen, vilket påverkar 

möjligheten att kunna läsa ärendet självständigt. 

När det gäller ärendet ”Remiss A2030” har vi noterat att historik, bakgrund och 

sammanhang gällande såväl den regionala avfallsplanen som remissförfarandet 

inte beskrivs på ett tydligt sätt. Det framgår till exempel inte tydligt hur remiss-

förfarandet har hanterats och samordnats inom Göteborgs Stad. Av protokollet 

framgår att verkställande direktören informerade styrelsen om att representanter 

från bolaget har varit delaktiga i arbetet med att ta fram förslaget. Detta framgår 

dock inte av själva beslutsunderlaget. 

Granskningen har visat att ärendet ”Försäljning av Ringön” inte är möjligt att 

läsa självständigt. Detta dels eftersom det saknas ett tjänsteutlåtande eller mot-

svarande utöver köpeavtalet och hyresavtalet. Dels eftersom ärendets historik 

och bakgrund inte framgår av beslutsunderlaget, vilket gör att ärendets tidigare 

beredning inte går att följa. Det framgår därmed inte av beslutsunderlaget att 

ärendet initierades 2013 och att den dåvarande styrelsen och bolagsstämman har 

villkorat en framtida försäljning med att den sker till marknadsmässigt pris.  

Av köpeavtalet framgår att köparen har genomfört en så kallad due diligence, en 

form av besiktning avseende fastighetens skick etcetera. Vi har dock noterat att 

det i beslutsunderlaget till styrelsen inte har bifogats eller hänvisas till en 

oberoende värdering av fastigheten eller motsvarande, i syfte att visa att kravet 

på att försäljningen sker till marknadsmässigt pris har uppfyllts. 

Det saknas bedömningar av ärendenas principiella beskaffenhet 

Det framgår av Stadshus anvisning för ärendeberedning att ett ärende alltid, 

under egen rubrik, ska innehålla en bedömning av ärendets principiella 

beskaffenhet med motiv till bedömningen. Det framgår även av det generella 

ägardirektivet att styrelsen ska pröva varje ärendes karaktär, i syfte att säker-

ställa att kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas i ärenden som är av 

principiell beskaffenhet eller annars större vikt. 

Granskningen har visat att det inte framgår av beslutsunderlaget i något av de 

tre ärendena, under egen rubrik eller någon annanstans, att en bedömning av 

ärendets principiella beskaffenhet har gjorts. När det gäller ärendet ”Försäljning 

av Ringön” framgår dock av styrelseprotokollen från både informationsärendet 

den 23 april 2019 och beslutsärendet den 24 maj 2019 att ägarrådet har bedömt 

att ärendet inte är av principiell beskaffenhet. Styrelsen har, som tidigare 

nämnts, utifrån ägarrådets bedömning beslutat att ärendet inte ska anses vara av 

principiell beskaffenhet. Vi har dock noterat att ägarrådets bedömning alltså inte 

finns med eller hänvisas till i beslutsunderlaget.  

2.3.3 Bedömning  

Syftet med granskningen har varit att bedöma om ärendeberedningsprocessen är 

ändamålsenlig i den meningen att den ger styrelsen goda förutsättningar att fatta 

väl avvägda och kvalitativt underbyggda beslut. 
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Lekmannarevisorerna vill inledningsvis lyfta fram att vi inte har funnit något 

skäl till att anvisningen och/eller ärendemallen från Stadshus inte skulle gälla 

för de delägda bolagen. Det kan förvisso noteras att det i anvisningen framgår 

att ett enskilt bolag i sin verksamhet ska samverka med stadens övriga nämnder 

och bolagsstyrelser i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett 

så kallat hela-staden-perspektiv. Detta kan riskera att leda till målkonflikter för 

delägda bolag, som verkar på uppdrag av flera kommuner. Denna formulering 

har dock inte någon bäring på själva ärendemallen. Vi bedömer att bolaget 

omfattas av anvisningen i sin helhet. 

Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att kvaliteten på styrelsens besluts-

underlag inte är tillräckligt god. De beslutsärenden som har granskats bedöms, i 

varierande utsträckning, sakna tillräcklig historik, sammanhang och bakgrund 

för att vara kompletta och kunna läsas självständigt. Ärendestrukturen och 

rubrikerna i Stadshus anvisning för ärendeberedning har inte tillämpats, vilket 

ytterst riskerar att leda till att styrelsen inte får den information som krävs för att 

kunna fatta bra och sakligt underbyggda beslut.  

Mot bakgrund av den förbättringspotential som vi har lyft och med syfte att se 

till att styrelsen har goda förutsättningar för att fatta väl avvägda och kvalitativt 

underbyggda beslut lämnar vi följande rekommendation till styrelsen: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning. 

2.4 Förebyggande arbete mot oegentligheter 

2.4.1 Utgångspunkter i granskningen 

Lekmannarevisorerna har granskat bolagets förebyggande arbete mot 

oegentligheter. Syftet har varit att bedöma om bolaget har rutiner och bedriver 

ett systematiskt arbete för hantering av överlappande intressesfärer såsom jäv, 

bisysslor och närståendetransaktioner. Beträffande begreppet oegentligheter är 

det ett övergripande begrepp för en vid grupp av oönskade beteenden som även 

inbegriper korruption och förtroendeskadliga ageranden som exempelvis 

avsiktliga eller oavsiktliga fel i beslutsfattande och myndighetsutövning.3 

Offentlig verksamhet bygger på förtroende som ställer höga krav på hantering 

av inköp, ersättningar, jävsituationer och bisysslor. Arbetet med inköp från 

leverantörer och fördelning av ersättningar/bidrag till företag, föreningar och 

enskilda lyder under regeringsformens, förvaltningslagens och kommunallagens 

krav på jävshantering, transparens, saklighet och opartiskhet. 

                                                   

 

3 ESV 2016:24 Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll. Att komma vidare i 

arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter”  
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Enligt fullmäktiges riktlinje för inköp och upphandling är inköp och 

upphandlingsverksamhet ett område som är känsligt för otillbörlig påverkan. 

Medarbetare eller andra som ansvarar för uppgifter inom området har därför ett 

särskilt ansvar för att förtroendet för staden upprätthålls. 4 Av fullmäktiges 

riktlinje till policyn mot mutor för Göteborgs Stad anges också att det är viktigt 

att observera att personer som arbetar med upphandling verkar inom 

verksamheter som är extra integritetskänsliga och att dessa personer förutsätts 

handla därefter. 5 

Av riktlinjen till policyn mot mutor anges angående jävsliknande förhållanden 

att grundläggande för stadens tjänsteutövning är att den ska vara saklig och 

objektiv. Tjänsteutövningen ska därför inte påverkas och låta sig styras av 

ovidkommande hänsyn till släktingar, vänner eller andra privata relationer och 

intressen såsom exempelvis bisysslor av såväl konkurrerande som förtroende-

skadlig karaktär.  

Bolagets systematiska arbete med intern kontroll är härvidlag A och O vid 

arbetet mot oegentligheter. Att förebygga, upptäcka och hantera såväl risken för 

som faktiska oegentligheter är viktiga uppgifter för verksamheterna. Brister 

bolaget i det arbetet kan förtroendet för den kommunala verksamheten 

påverkas. En annan risk är också risk för upphandlingsrättsliga sanktioner om 

brister i kraven på likabehandling och transparens skulle uppstå.  

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier av rutiner 

och annan relevant dokumentation som berör arbetet mot oegentligheter.  

Revisionskriterier för granskningen har bland annat hämtats från fullmäktiges 

policy och riktlinje mot mutor samt riktlinje för inköp och upphandling. 

2.4.2 Iakttagelser 

2.4.2.1 Bolaget har övergripande ramverk för att förebygga oegentligheter 

Granskningen har visat att bolaget, jämte fullmäktiges policy och riktlinje mot 

mutor och riktlinje för inköp och upphandling, har tagit fram egna styrande 

dokument som berör arbetet mot oegentligheter.  

Vi har noterat att en uppförandekod, som är vägledande för hur koncernens 

anställda ska uppträda, har tagits fram. Den tydliggör värderingar och beskriver 

de krav som ställs på medarbetare och andra som koncernen samarbetar med. 

Till viss del ställs samma krav på leverantörer, kunder och övriga samarbets-

partners som på de anställda inom koncernen. Uppförandekoden är uppdelad i 

olika områden. Det förebyggande arbetet mot oegentligheter berörs framför allt 

inom området ”Sunda affärer”. Där framgår bland annat att koncernen ska agera 

                                                   

 

4 GKF Handling 2016 nr 19 Policy för upphandling och inköp protokoll 2016-02-25 
5 GKF Handling 2012 nr 77 Riktlinje till policyn mot mutor för Göteborgs Stad protokoll 2012-05-31 
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ansvarsfullt och etiskt i alla sina relationer. Olika former av korruption, mutor 

eller bestickning accepteras inte. Vidare framgår att koncernens anställda ska: 

• hålla isär privata intressen eller relationer med arbete och affärer 

• vara extra försiktiga i samband med inköp och upphandling 

• fundera på om det som görs skulle tåla granskning av andra.  

De anställda ska enligt uppförandekoden exempelvis inte göra affärer med när-

stående eller ta emot gåva eller representationsmåltid som riskerar att uppfattas 

som muta eller bestickning. Det framgår av intervjuerna att alla anställda samt 

styrelsen ska skriva under att de har tagit del av koden. Nya medarbetare skriver 

under detta i anställningsavtalet.  

Granskningen har visat att det har bedrivits ett arbete för att göra uppförande-

koden känd i verksamheten. Bland annat genom ett kompletterande ”kortspel” 

som har använts i samband med arbetsplatsträffar. 

När det gäller hantering och utredning av misstänkta oegentligheter har rutinen 

”Bedrägerier och oegentligheter” tagits fram. Rutinen innehåller instruktioner 

för hur misstänkta oegentligheter ska anmälas och beskriver den interna roll- 

och ansvarsfördelningen. Med oegentligheter avses, enligt rutinen, när en 

medarbetare handlar eller begår en gärning som utgör bedrägeri, korruption 

eller innebär en överträdelse av lag, förordning, bestämmelse, avtal eller interna 

riktlinjer. Även medvetet felaktiga redovisningstransaktioner som påverkar de 

finansiella rapporterna hör till oegentligheter. Handlingen ska ha skett av 

oaktsamhet eller uppsåt och medföra att bolaget har anledning att ifrågasätta 

förtroendet för medarbetaren. Handlingen ska även medföra att det föreligger 

risk för att bolagets egendom eller varumärke skadas. Rutinen kompletterar den 

stadsgemensamma visselblåsarfunktionen för rapportering av oegentligheter. 

Rutinen ses över årligen och fastställs av verkställande direktören. 

Granskningen har även visat att bolaget har tagit fram en särskild rutin för 

hantering av eventuella erbjudanden eller gåvor som skickas till medarbetare. 

Enligt rutinen ska den som befarar att ett erbjudande eller en gåva inte är 

förenlig med uppförandekoden, fullmäktiges riktlinje mot mutor eller lag-

stiftningen omgående avvisa och skicka tillbaka gåvan tillsammans med ett 

följebrev. Följebrevet ska diarieföras och närmaste chef ska informeras. Rutinen 

anger att om detta inte är genomförbart, eller om medarbetaren inte kan bedöma 

om gåvan strider mot ovanstående, ska närmaste chef alternativt avdelningen 

för juridik och kvalitet informeras för att avgöra hanteringen. 

2.4.2.2 Bolaget har rutiner för bisysslor och jäv 

I förvaltningslagen, kommunallagen och aktiebolagslagen finns regler som talar 

om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett 

ärende att opartiskheten kan ifrågasättas, det vill säga när denne är jävig. Syftet 

med jävsbestämmelserna är att trygga en opartisk behandling av ärenden och ett 

förtroende för att beslutsfattande sköts klanderfritt. 

Granskningen har visat att bolaget har tagit fram en anvisning för hantering av 

bisysslor och jäv. Den ses över årligen och har fastställs av HR-chefen. Det 
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framgår av anvisningen att de förhållningssätt och regler som råder på 

arbetsplatsen gällande bisysslor och jäv huvudsakligen regleras i tecknade 

kollektivavtal och anställningsavtal. Anvisningen beskriver även hur bolaget 

informerar och följer upp efterlevnaden av reglerna. Bisysslor som 

arbetsgivaren kan förbjuda faller inom tre kategorier: arbetshindrande, 

konkurrerande och förtroendeskadliga. 

När det gäller jäv framgår att anställda i kommunala bolag har ett särskilt ansvar 

att agera opartiskt och vara objektiva. En jävsituation kan till exempel föreligga 

om den som handlägger ett ärende är vän eller ovän med någon som är part i 

ärendet eller engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke kan uppkomma 

att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. Det framgår även 

att varje arbetstagare har ett eget ansvar för att fortlöpande reflektera över om 

det kan finnas en jävsituation och att cheferna ska verka för ett öppet klimat där 

frågor som rör jäv enkelt kan diskuteras på arbetsplatsen. 

När det gäller rutiner för att hantera bisysslor och jäv framgår vidare att frågan 

om den enskilde har en bisyssla ska ställas i samband med rekryterings-

förfarandet. Närmaste chef ska årligen, i samband med utvecklingssamtalet, 

fråga om den anställde har någon bisyssla. Reglerna om bisysslor och jäv och 

hur det hanteras ska behandlas regelbundet i samband med en arbetsplatsträff.  

Verkställande direktör eller affärsområdeschef har enligt delegations-

förteckningen rätt att fatta beslut om att förbjuda bisyssla. För förbud som avser 

arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor föreligger förhandlingsskyldighet 

i enlighet med § 11 i medbestämmandelagen. Beslut om att förbjuda förtroende-

skadliga bisysslor behöver inte föregås av sådan förhandling.  

Information om såväl godkända som förbjudna bisysslor ska enligt anvisningen 

lämnas till HR-avdelningen som ansvarar för att tillhandahålla en samman-

ställning över alla anmälda och avanmälda bisysslor, och lägga in dem i 

respektive personalakt. Granskningen har dock visat att det inte har rapporterats 

in några anmälningar av bisysslor eller avanmälda bisysslor till HR-avdelningen 

varför någon sådan sammanställning inte finns tillgänglig. HR-chefen bedömer 

därför att cheferna behöver påminnas om rutinen, så att de bisysslor som fram-

kommer under de årliga utvecklingssamtalen även sammanställs. 

Av intervjuerna framgår att det är mycket ovanligt att bisysslor förbjuds. När 

det gäller godkännande av bisysslor har vi noterat att det inte tillämpas någon 

form av tvåhandsprincip. Det vill säga att ytterligare en person utöver chefen till 

den som bisysslan avser ska godkänna bisysslan.  

2.4.2.3 Det genomförs inga särskilda kontroller av närståendetransaktioner 

Vi har noterat att det inte genomförs några särskilda kontroller eller liknande 

inom bolaget i syfte att förhindra närståendetransaktioner och andra 

jävsituationer vid inköp från, och utbetalningar till, leverantörer. Det sker 

exempelvis ingen sammanställning över eventuella närståenderelationer som 

tjänstepersoner med en viss inköpsdelegation har med företag som bolaget 

handlar med eller skulle kunna tänkas handla med. Av intervjuerna framgår att 
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bolaget har tillgång till system som möjliggör automatiserade kontroller av 

närståendetransaktioner idag, men att dessa inte används. 

Ett angränsande område där det kan finnas risk för oegentligheter är inköp 

utanför ramavtal. Inköps- och upphandlingschefen uppger att inköp som skett 

utanför ramavtal sammanställs i en särskild excel-fil. Utifrån denna samman-

ställning kontrolleras bland annat dokumentation av direktupphandlingar. En 

separat granskning av bolagets inköps- och upphandlingsverksamhet har 

genomförts under året. För iakttagelser och bedömningar gällande bolagets 

ramavtalstrohet etcetera hänvisas till denna granskning. 

Granskningen har visat att bolaget för närvarande arbetar med att revidera sin 

inköpshandbok. Ambitionen är enligt inköps- och upphandlingschefen att 

antalet beställare ska minska. 

2.4.2.4 Funktioner för att arbeta förebyggande mot oegentligheter 

Bolaget har inga särskilt utpekade funktioner eller resurser för att arbeta före-

byggande mot oegentligheter. Av intervjuerna framgår att ansvaret till stor del 

finns hos cheferna i linjeorganisationen. Även flera högre chefer och andra 

nyckelfunktioner såsom HR-chef, ekonomichef, inköps- och upphandlingschef 

och bolagsjurist involveras i såväl det förebyggande arbetet som i hanteringen 

av misstänkta och konstaterade fall av oegentligheter. Detta uppges ingå som en 

del i deras ordinarie arbetsuppgifter.  

Granskningen har visat att bolagsjuristen, som ett led i arbetet med att 

kompetensutveckla cheferna inom oegentlighetsområdet, har genomfört 

utbildningar på temat i samband med koncernens ledarforum. 

2.4.3 Bedömning 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolaget har rutiner och 

bedriver ett systematiskt arbete för hantering av överlappande intressesfärer 

såsom jäv, bisysslor och närståendetransaktioner.  

Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget har arbetat aktivt och genomfört 

relevanta aktiviteter i syfte att förebygga oegentligheter i verksamheten. De 

styrande dokumenten som har tagits fram och som berör hantering av jäv, 

bisysslor och oegentligheter hålls uppdaterade genom att de ses över och fast-

ställs årligen, vilket vi bedömer som positivt. Vi har samtidigt noterat att det 

inte sker något systematiskt arbete för att förebygga närståendetransaktioner. 

Det framgår å andra sidan av uppförandekoden, som samtliga anställda skriver 

under, att det inte är tillåtet att göra affärer med närstående. Vi bedömer därför 

att bolaget är medveten om, och har arbetat förebyggande för att förhindra, 

risken för att närståendetransaktioner sker. Bolaget bedöms ha arbetat särskilt 

aktivt för att just uppförandekoden ska göras känd bland medarbetarna. 

Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolaget har ändamålsenliga 

rutiner och tillräcklig intern styrning och kontroll vad gäller att organisera ett 

förebyggande arbete mot oegentligheter. 
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2.5 Uppföljning av systemet för styrning, 
uppföljning och kontroll 

Lekmannarevisorerna granskade 2018 systemet för styrning, uppföljning och 

kontroll. Vi bedömde att styrelsens och den verkställande direktörens interna 

styrning och kontroll i några delar inte var ändamålsenlig och tillräcklig samt 

avvek mot gällande riktlinjer. Utifrån granskningen bedömde vi att arbetet 

kunde förbättras inom följande områden:  

• Det var svårt att tolka resultatet samt utläsa vilka slutsatser som drogs 

av kontrollerna i den interna kontrollplanen varför det var svårt att 

verifiera om de riskreducerande åtgärderna/kontrollaktiviteterna hade 

fungerat på ett tillfredsställande sätt.  

• I årsrapporten för 2017 lämnades inte någon bedömning om systemet 

för styrning, uppföljning och kontroll fungerade på ett betryggande sätt. 

Utöver dessa förbättringsområden noterade vi att det i bolagets ”Anvisning för 

intern styrning, uppföljning och kontroll” (fastställd av styrelsen den 25 oktober 

2018) saknades information om styrelsens årliga utvärdering av systemet. Vi 

noterade även, utifrån dokumentationen av utförda stickprov, att sambanden 

mellan risk och utförd kontroll i den interna kontrollplanen behövde 

tydliggöras. 

Granskningen resulterade i att vi riktade följande rekommendation till styrelsen: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom intervjuer, dokumentstudier samt 

stickprov av två kontroller i den interna kontrollplanen för 2019. 

2.5.1 Iakttagelser 

Den uppföljande granskningen har visat att bolagets ”Anvisning för intern 

styrning, uppföljning och kontroll” har reviderats under året och att det numera 

framgår att styrelsen årligen ska utvärdera systemet för intern styrning och 

kontroll samt att bedömningen genomförs och dokumenteras i den stads-

gemensamma bedömningsmallen. 

Granskningen har visat att styrelsen den 23 oktober 2019 deltog i en workshop 

där ett arbete med att utvärdera systemet för styrning, uppföljning och kontroll 

genomfördes. Den genomförda utvärderingen behandlades därefter av styrelsen 

vid sammanträdet den 25 november 2019.  

Vi har noterat att det i årsrapporten för 2018 framgår att styrelsen, vilket 

lekmannarevisorerna uppmärksammade under föregående års granskning, har 

missat att genomföra en utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och 

kontroll. Av intervjuer med bolagets kvalitetsansvarig framgår att en 

bedömning av om systemet har fungerat på betryggande sätt, med utgångspunkt 

i styrelsens utvärdering, kommer att lämnas från och med årsrapporten för 2019. 
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2.5.1.1 Intern kontrollplan 

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska 

innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande 

verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. 

Den interna kontrollplanen ska bygga på den samlade riskbilden och fungera 

som övervakningsplan. Genom att ifrågasätta befintliga åtgärder och vid behov 

komma med förbättringsförslag (nya åtgärder) ges en bild av om de åtgärder 

som införts/beslutats har fungerat som det var tänkt.   

Vi har noterat att det i den interna kontrollplanen för 2019 inte framgår, eller är 

svårt att tyda, vilka faktiska aktiviteter som är kopplade till de beslutade 

kontrollerna. Det vill säga hur kontrollerna i praktiken ska genomföras för att 

kunna verifiera om införda, riskreducerande åtgärder har fått avsedd effekt.  

Granskningen har visat att styrelsen den 25 november 2019 har fastställt den 

interna kontrollplanen för 2020. Vi har noterat att det i den nya interna 

kontrollplanen överlag går att särskilja åtgärder och kontroller på ett tydligare 

sätt och att det tydligare framgår vad kontrollerna består av. Vi har samtidigt 

noterat att den interna kontrollplanen i stor utsträckning utgår från konstaterade 

brister snarare än identifierade risker. En risk kan beskrivas som en möjlig 

händelse som ännu inte har inträffat. En brist är något som redan har inträffat. 

Åtgärd för en risk bidrar till minskad sannolikhet för att risken inträffar 

och/eller (om risken ändå inträffar) att konsekvensen mildras. Åtgärd för en 

brist bidrar till att reparera en redan inträffad risk. En risk kan formuleras 

utifrån en konstaterad brist men det är risken som ska hanteras (exempelvis att 

bristen uppstår igen eller att konsekvensen förvärras). Riskhantering handlar 

alltså om att ligga steget före.  

2.5.1.2 Stickprovsgranskningen 

I granskningen har vi tittat särskilt på två kontroller i den interna kontrollplanen 

för 2019, som styrelsen har beslutat om i syfte att verifiera att de åtgärder som 

har vidtagits är effektiva. Våra stickprov avser följande kontroller: ökad 

sortering (inom området/processen materialhantering) och antalet 

nyckelpersoner (inom området/processen kompetensförsörjning). Inom 

området/processen materialhantering beskrivs risken som att ökade 

avfallsmängder kan medföra brist på anläggningskapacitet, vilket kan leda till 

svårigheter att klara uppdraget. Risken inom området/processen 

”Kompetensförsörjning” beskrivs som att det finns ett stort beroende av 

nyckelpersoner samt problem att rekrytera vissa yrkesgrupper, vilket kan leda 

till svårigheter att klara uppdraget. 

Vi har begärt att få ta del av all tillgänglig dokumentation/rapportering som 

avser genomförandet av de två kontrollerna. Granskningen har visat att 

dokumentationen av hur kontrollerna har genomförts och vilken effekt som 

granskade riskreducerande åtgärder har lett till är mycket begränsad. Den 

dokumentation som finns tillgänglig består huvudsakligen av styrelsens upp-

följning av den interna kontrollplanen för 2019, som fastställdes den 23 

september 2019. För varje område/process finns även viss kompletterande 
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dokumentation som har sammanställts inom ramen för bolagets uppföljning av 

den interna kontrollplanen. Dokumentation har dock inte utgjort underlag till 

styrelsens beslut. 

När det gäller kontrollen av ökad sortering framgår av bolagets uppföljning av 

intern kontrollplanen för 2019 att aktiviteter för utökad materialåtervinning och 

sortering pågår och kommer att fortsätta under 2020. Vi har noterat att det inte 

framgår vilka aktiviteter som pågår eller vilken effekt som dessa har lett till, 

eller förväntas leda till. Av den kompletterande dokumentationen framgår 

enbart var arbetet med bland annat tillståndsprocesser och investeringar 

dokumenteras digitalt hos bolaget. 

Gällande kontrollen ”Antalet nyckelpersoner” framgår av bolagets uppföljning 

av den interna kontrollplanen för 2019 att koncernens fokus inom kompetens-

försörjning är att bredda rekryteringen till vissa yrkesgrupper med nya sätt att 

rekrytera. Arbetet uppges pågå och genomföras med goda resultat för framför 

allt gruppen miljöarbetare. Det framgår att insatser är gjorda gällande fordons-

verkstaden och elverkstaden, att resultatet ännu inte är mätbart och att en ”back 

up-plan” för nyckelpersoner är påbörjad och ska fortsätta under 2020.  

Vi har noterat att det inte framgår vad arbetet med breddad rekrytering och 

utökade arbetssätt består av, vilka resultat som har uppnåtts, på vilket sätt 

gruppen miljöarbetare sticker ut eller vilka insatser som har genomförts när det 

gäller fordonsverkstaden och elverkstaden. Det beskrivs inte heller på vilket sätt 

arbetet med en ”back up-plan” för nyckelpersoner bedrivs, vilka som involveras 

i arbetet, vilka nyckelpersoner som avses eller vilka effekter som förväntas 

uppnås. Av den kompletterande dokumentationen framgår enbart från vilka 

källor underlaget till arbetet med kompetensförsörjning hämtas från. 

2.5.2 Bedömning  

I den uppföljande granskningen har lekmannarevisorerna noterat att styrelsen 

har vidtagit vissa åtgärder, vilket vi bedömer som positivt. Vi ser dock att delar 

av de brister som framkom i föregående års granskning inte har omhändertagits. 

Utifrån genomförda stickprov av kontroller i den interna kontrollplanen för 

2019 bedömer vi att det fortsatt är svårt att tolka resultatet och utläsa vilka 

slutsatser som har dragits. Vi bedömer, utifrån den dokumentation som finns 

tillgänglig, att det inte går att verifiera om riskreducerande åtgärder har fungerat 

på ett tillfredsställande sätt eller inte.  

Vi bedömer att bolagets nyligen antagna den interna kontrollplanen för 2020 till 

viss del har fått en mer ändamålsenlig utformning, jämfört med den interna 

kontrollplanen för 2019. Vi bedömer dock att de åtgärder och kontroller som 

framgår av den interna kontrollplanen i stor utsträckning bygger på brister som 

redan har konstaterats i verksamheten snarare än risker som kan uppstå i 

framtiden.  

Sammantaget bedömer lekmannarevisorerna att rekommendationen kvarstår: 
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Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. 

  

244



Granskningsredogörelse 

 

 

 

Stadsrevisionen 25 (26) 

       

 2020-01-16 

3 Lekmannarevisorernas 
uppdrag och rapportering 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 

uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. 

Varje fullmäktige ska enligt kommunallagen 12 kap. 4 § utse förtroendevalda 

revisorer med uppdrag att granska den kommunala verksamheten. Bland dessa 

förtroendevalda revisorer ska även lekmannarevisorer i de kommunalt ägda 

bolagen utses, vilket framgår av kommunallagen 10 kap. 3 §. För delägda bolag 

kan lekmannarevisorer utses av fler än ett fullmäktige. 

Lekmannarevisorerna har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som 

helt eller delvis ägs av kommunen. I Göteborg utses i regel två 

lekmannarevisorer för varje bolag. Revisorerna är oberoende och granskar på 

kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.  

Resultatet av lekmannarevisorernas granskning redovisas i gransknings-

rapporter och granskningsredogörelser. 

Revisorerna genomför också särskilda granskningar som i regel rör flera bolag 

och nämnder. Dessa redovisas löpande under året till kommunfullmäktige i 

revisionsrapporter. 

Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar den 

granskning som har gjorts i kommunen under det aktuella året. 

Revisorernas rapporter hittar du på www.goteborg.se/stadsrevisionen 

4 Språkbruk och 
revisionstermer 
När revisorerna har genomfört en granskning lämnar de ofta rekommendationer 

till de granskade nämnderna och bolagen. Ibland lämnar de även revisionskritik. 

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten. 

Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

Revisionskritik lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten som är av mer 

allvarlig karaktär. Revisionskritik graderas genom begreppen erinran eller 

anmärkning. Anmärkning är allvarligast. När det gäller nämnderna kan en 

anmärkning lämnas med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet. 

Under kommande år följer revisorerna upp vilka åtgärder som nämnden eller 

bolaget har gjort för att följa revisorernas rekommendationer. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 134 Dnr: KS 2020/281 
 
Nytt reglemente för krisledningsnämnden i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för krisledningsnämnden i Stenungsunds 
kommun att gälla omedelbart. Genom antagandet upphävs tidigare reglemente. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse fem ersättare till krisledningsnämnden.  

Kommunfullmäktige beslutar att justera paragrafen omedelbart.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. 
Förvaltningen har sett över reglementet och föreslår att ett nytt antas. Det nya reglementet är 
anpassat efter den nya politiska organisationen, innehåller förtydligade skrivningar om 
nämndens ikraftträdande och avveckling, samt möjliggör deltagande i möten på distans.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 
Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
Beslut skickas till 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
marcus.starcke@stenungsund.se  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/281
2020-03-20

 
Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Nytt reglemente för krisledningsnämnden i Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för krisledningsnämnden i Stenungsunds 
kommun att gälla omedelbart. Genom antagandet upphävs tidigare reglemente. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse fem ersättare till krisledningsnämnden.  

Kommunfullmäktige beslutar att justera paragrafen omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. 
Förvaltningen har sett över reglementet och föreslår att ett nytt antas. Det nya reglementet är 
anpassat efter den nya politiska organisationen, innehåller förtydligade skrivningar om 
nämndens ikraftträdande och avveckling, samt möjliggör deltagande i möten på distans.    
 
Beskrivning av ärendet 
Krisledningsnämnden aktiveras när nämndens ordförande bedömer att en extraordinär 
händelse föreligger som gör att nämnden behövs. En extraordinär händelse är något som 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av en kommun. 
Exempel på extraordinära händelser är stora bränder, störningar i samhällsviktig teknisk 
infrastruktur (exempelvis vatten, el), vattenbrist, svår tågolycka och mycket högt 
personalbortfall föranlett av exempelvis en pandemi.  
 
Genom att aktivera krisledningsnämnden får kommunen nya befogenheter, som möjligheten 
att ge enskilda som drabbas av den extraordinära händelsen ekonomiskt stöd. Dessutom får 
kommunen möjlighet att göra avsteg från kommunallagens lokaliseringsprincip för att kunna 
hjälpa andra kommuner.  
 
Ett annat syfte med en krisledningsnämnd är att samordna alla nämndernas insatser samt att 
hantera det interna och externa informationsflödet på ett samordnat och effektivt sätt. I syfte 
att åstadkomma detta kan en kommun genom aktivering av sin krisledningsnämnd centralisera 
beslutanderätten från nämnderna till krisledningsnämnden. Detta är särskilt viktigt i 
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kommuner med en traditionell politisk organisation med facknämnder som har 
verksamhetsansvar. I Stenungsunds kommun finns emellertid bara en verksamhetsnämnd, 
vilket gör att kommunstyrelsen i grundläget har full rådighet över de kommunala 
verksamhetsresurserna.  
 
Det bärande syftet med att aktivera krisledningsnämnden är dock att möjliggöra för snabba 
beslut och skyndsamma insatser samt att möjliggöra uthållighet och kontinuitet i den politiska 
styrningen. Det åstadkoms bland annat genom nedtonade formaliaregler och att 
beslutsforumets storlek är mindre. 
 
Nytt reglemente 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare ett antaget reglemente för krisledningsnämnden. Detta 
är dock inte uppdaterat, främst vad gäller nämndens sammansättning och organisation. I det 
äldre reglementet framkommer att personal- och ekonomiutskottet (PEU) ska vara 
krisledningsnämnd. Utskottet finns inte sedan 2019. Kommunfullmäktige har istället valt 5 
andra ledamöter men inga ersättare. Utöver detta finns ett behov av att införa bestämmelser i 
reglementet som möjliggör deltagande på distans.  
 
Det nya reglementet avviker från det tidigare på följande sätt:  
 

 Dispositionen överensstämmer med övriga reglementens disposition 
 Det framgår att krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Det 

framgår vidare att det förutsätts att kommunstyrelsens presidium och ordföranden för 
de respektive utskotten utgör de ordinarie ledamöterna.  

 Förtydligande text kring när nämnden ska träda i kraft samt att plan för uthållighet ska 
fastställas på första mötet efter nämndens ikraftträdande.  

 Förtydligande av text kring övertagande av annan verksamhet och återlämnande av 
verksamhet. Det har i reglementet inte föreskrivits vilka verksamheter som per 
automatik ska övertas av krisledningsnämnden, vilket skiljer från tidigare reglemente. 
Istället ska krisledningsnämnden besluta att överta verksamhet. Förvaltningens 
bedömning är att det är angeläget att nämndens mandat inte i förhand begränsas på ett 
sätt som medför effektivitetsproblem i en krissituation. Mandatet får dock inte bli så 
stort att det medför demokratiproblem. Det framgår därför av reglementet att 
övertagandet av verksamheten endast ska vara av den omfattning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning 

 Ny paragraf om ekonomiskt stöd till enskilda som påverkas av den extraordinära 
händelsen och ny paragraf om bistånd mellan kommuner 

 Ny paragraf om delegation 
 Ny paragraf som möjliggör deltagande på distans för ledamöter. Enligt förslaget ska 

deltagande på distans praktiseras med mycket stor återhållsamhet. Enligt förslaget 
måste föranmälan ske och ordföranden ska i varje enskilt fall avgöra om deltagande 
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får ske på distans. Av den juridiska bedömningen framgår de bestämmelser som enligt 
lag gäller för deltagande på distans.  

 
Juridisk bedömning 
Det framgår av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att det i varje kommun ska finnas en 
krisledningsnämnd. Av kommunallagen framgår vidare att kommunfullmäktige genom ett 
reglemente närmare ska reglera nämnderna.  
 
Deltagande på distans 
Enligt 6 kapitlet 24 § kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Av förarbetena (prop. 2013/14:5) 
framkommer att deltagandet på distans i sådant fall ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 
 
Möjligheten att delta på distans infördes i kommunallagen i syfte att underlätta för 
förtroendevalda i glesbygdskommuner med stora pendlingsavstånd där det finns praktiska 
svårigheter för förtroendevalda att infinna sig fysiskt vid sammanträden. Varje kommun avgör 
själv i vilken utsträckning som beslutsfattande på distans ska vara tillåtet inom kommunen.  
 

Kommunallagens regler möjliggör att vissa ledamöter kan få delta på distans men det är inte 
rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämndsammanträde kan delta på distans. I förarbetena 
(prop. 2013/14:5 s.34) framhåller lagstiftaren vikten av det fysiska mötet och dess möjligheter 
till informella kontakter och åsiktsutbyten. Deltagande på distans bör i första hand bör 
betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som 
annars inte hade kunnat genomföras. 

 
Om kommunen vill utnyttja möjligheten att låta ledamöter delta i en nämnds sammanträden 
på distans måste kommunfullmäktige ta in föreskrifter om detta i nämndens reglemente. 
 
Möjligheten att delta på distans gäller enbart ledamöter – inte ersättare, vilket framgår av 
förarbetena (prop. 2013/14:5 s. 34). För att ersättare ska kunna delta på distans i 
kommunallagens mening måste denne redan innan sammanträdet ha trätt in i en ledamots 
ställe. 
 
För att ledamot ska anses som närvarande på distans måste följande minikrav vara uppfyllda: 

 
1. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
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2. Deltagandet ska ske på sådant sätt att samtliga ledamöter kan se och höra varandra 
3. Ledamöterna ska delta på lika villkor vilket innebär att även de ledamöter som deltar 

på distans ska delta i debatter, få ta del av handlingar och delta i omröstningar. 
 
Ovanstående minikrav innebär krav på tekniska förutsättningar för att deltagande på distans 
ska kunna vara möjligt. Det måste finnas tekniska förutsättningar för att: 
 

1. ledamöterna kan koppla upp sig så att de kan delta med ljud och bild samt se och höra 
övriga ledamöter, 

2. ledamöterna kan delta i debatter, ta del av samtliga handlingar - även sådana som 
eventuellt delas ut under mötet, kunna delta i omröstningar – även slutna sådana, 

3. den tekniska utrustningen genom t.ex. kryptering kan säkerställa att sekretesskyddade 
uppgifter inte röjs och att personuppgiftsbehandlingen kan ske enligt kraven i GDPR. 

 
Krisledningsnämnden behandlar ärenden som kan komma att omfattas av sekretess. Om 
deltagande på distans ska vara möjligt måste tekniken vara så säker att sekretessen kan 
upprätthållas. Ordföranden och de ledamöter som deltar på distans bör också vara observanta 
på att den plats där de distansdeltagande ledamöterna deltar är sådan att inga 
sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras bör ordföranden inte 
tillåta deltagandet på distans.Nämnden måste också tillse att relevanta tekniska och 
organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda personuppgifter i enlighet med 
personuppgiftsregleringen. 
 
Om kvaliteten på ljud- eller bildöverföringen försämras under ett sammanträde eller om den 
tekniska förbindelsen bryts, måste sammanträdet ajourneras till dess en fungerande 
förbindelse kan upprättas igen. Om förbindelsen inte kan upprättas på nytt på ett sådant sätt 
att de grundläggande minimikraven säkerställs, bör mötet avbrytas.  
 
I Stenungsunds kommun har möjligheten till deltagande på distans inte utnyttjats tidigare. 
Förvaltningen bedömer att det i dagsläget inte finns tillräckliga tekniska förutsättningar för att 
kunna nyttja möjligheten. Det saknas bland annat tekniska förutsättningar för att säkerställa 
att flera ledamöter kan delta via distans på det sätt som kraven i kommunallagen uppställer 
och att sekretesskyddade uppgifter inte röjs för utomstående. Kommunfullmäktige kan dock 
genom att införa möjligheten till distansdeltagande för Krisledningsnämnden, som i 
förhållande till övriga nämnder och kommunfullmäktige utgör ett litet beslutsforum som 
aktiveras vid extraordinära händelser i fredstid, på sikt göra det möjligt att nyttja möjligheten i 
fall där de tekniska förutsättningarna finns. 
 
Förvaltningen vill tydliggöra att det inte finns något som hindrar att en ledamot eller en 
ersättare tillåts att lyssna till det som sägs vid ett sammanträde eller att yttra sig exempelvis 
via telefon. Nämnden får avgöra i varje fall om en ledamot ska tillåtas lyssna och yttra sig på 
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distans. En sådan ledamot eller ersättare anses dock inte vara närvarande i kommunallagens 
mening, vilket innebär att ledamoten inte får delta i avgörandet av ärendena. 

Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 
Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef 
 
 
Beslut skickas till 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
marcus.starcke@stenungsund.se  

252



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

REGLEMENTE  
FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I 

STENUNGSUNDS KOMMUN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ av dokument 
Reglemente 
 

Beslutat av 
Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 
 

Dnr  
KS 2020/281 

Dokumentägare 
Sektor stödfunktioner 
 

Giltighetstid 
Tills vidare 

Framtagen av 
Sektor stödfunktioner 
 

Reviderad 
 

 
 
  

253



2 

 
REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I STENUNGSUNDS 
KOMMUN 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) för nämnder och dess verksamhet 
gäller närmare bestämmelser i lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Detta reglemente utgör 
styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i 
fredstid. Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas. 

1 § Allmänt om krisledningsnämndens uppgifter 
Krisledningsnämnden ansvarar för att inom kommunens geografiska område fullgöra 
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt lag (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid.  
 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och som kräver skyndsamma insatser av en kommun.  

2 § Krisledningsnämndens ikraftträdande 
Krisledningsnämndens ordförande, eller vid dennes förfall, vice ordförande bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.  
 
När krisledningsnämnden träder i funktion ska samtliga ledamöter och ersättare kallas in. Vid 
detta sammanträde ska krisledningsnämnden besluta om hur tjänstgöringen för ledamöter och 
ersättare ska vara organiserad för att säkerställa nämndens uthållighet.  
 
Krisledningsnämnden ska kunna verka under långt över tiden utdragna händelser. Det innebär 
att skifttjänstgöring kan behöva förekomma. 
 

3 § Övertagande av annan nämnds verksamhet 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela, eller delar av, verksamhetsområden 
från övriga nämnder i Stenungsunds kommun i den omfattning som är nödvändig med hänsyn 
till den extraordinära händelsens art och omfattning. Med verksamhetsområde avses även 
myndighetsutövning mot enskild.  
 
Ett beslut att överta en annan nämnds verksamhet ska omgående överlämnas till nämnd som 
berörs för information. 
 
När förhållandena tillåter det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden 
har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 
 
När krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte 
längre behövs, får även kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige besluta att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
får även besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra även om den extraordinära 
händelsen fortsatt pågår. Vid beslut om att krisledningsnämnden ska upphöra går den 
verksamhet som krisledningsnämnden övertagit omedelbart tillbaka till nämnderna. 

254



3 

4 § Anmälan till kommunfullmäktige 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde.  

5 § Bistånd mellan kommuner samt mellan kommuner och regioner 
Krisledningsnämnden får på begäran hjälpa andra kommuner och regioner som drabbats av 
extraordinär händelse samt bistå annan kommun eller annan region med hälso- och 
sjukvårdsresurser i den omfattning som följer av hälso- och sjukvårdslagen (1982:736). Om 
bistånd har lämnats till annan kommun har Stenungsunds kommun rätt till skälig ersättning.  

6 § Bistånd till enskild 
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till 
en enskild som drabbats av händelsen. 

7 § Rapportering 
Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som 
regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet 
och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. 

8 § Krisledningsorganisation 
Krisledningsnämnden har till förfogande den krisledningsorganisation som leds av 
kommundirektören. Kommundirektören ansvarar för att upprätthålla krisledningsorganisation 
även när krisledningsnämnden inte har trätt i funktion. 
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KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER OCH 
ORGANISATION 
 

9 § Krisledningsnämndens sammansättning och organisation 
Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunstyrelsens presidium 
samt ordföranden för de respektive utskotten förutsätts ingå bland de ordinarie ledamöterna. 
Övriga ledamöter och ersättare förutsätts bestå av ledamöter och ersättare från 
kommunstyrelsen.  
 
Krisledningsnämndens presidium består av en ordförande och en vice ordförande.  
 
Krisledningsnämnden får inte ha några utskott.  

10 § Ersättare för ordföranden  
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av sammanträde utser krisledningsnämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
Den ledamoten med längst tjänstgöringstid i krisledningsnämnden tjänstgör som ordförande 
tills den tillfällige ordföranden utsetts. 
 
Om ordföranden i krisledningsnämnden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 

11 § Om förhinder och ersättarnas tjänstgöring 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
snarast anmäla detta till ordföranden eller kansliet. Ordföranden ska underrätta den ersättare 
som står i tur att tjänstgöra.  
 
Ersättarna ska, om de inte valts proportionellt, tjänstgöra i den ordning som 
kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, eller om en ledamot är 
oberoende, kallas ersättare in i den ordning som de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll 
från valet.  
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare 
oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti. 

12 § Deltagande på distans 
Krisledningsnämnden får, endast särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
I de fall ett sammanträde kommer att behandla ärenden som är belagda med sekretess bör inte 
deltagande på distans tillåtas. 
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Ledamot som önskar delta på distans ska snarast möjligt anmäla detta till nämndens 
ordförande eller kansliet. Krisledningsnämndens ordförande avgör i varje enskilt fall om de 
lagliga och tekniska förutsättningarna finns för att tillåta en ledamots deltagande på distans.  
 
Krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

13 § Brådskande beslut 
Ordföranden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, får besluta på krisledningsnämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan inväntas. Sådana beslut 
ska snarast anmälas till krisledningsnämnden. 

14 § Delegation 
Beslutanderättens innehåll ska framgå av en delegationsordning som antas av 
krisledningsnämnden. I avvaktan på sådant antagande, gäller kommunstyrelsens 
delegationsordning samt de delegationsordningar som nämnderna i övrigt har antagit.  

15 § Kallelse 
Vid en extraordinär händelse sammankallas krisledningsnämndens på ett lämpligt sätt. 
Ordföranden, eller vid dennes förfall ersättaren för densamma, avgör vad som är lämpligt.  

16 § Justering av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Nämnden kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan 
nämnden justerar den.  

17 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet.  

18 § Delgivning  
Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, kommundirektören eller annan 
anställd som nämnden utser.  
 
_________
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 90 Dnr: KS 2020/148 
 
Ombudgetering investeringar 2019 till 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering från 2019 på 92 120 tkr, varav 
84 620 tkr till 2020 och 7 500 tkr till 2021.  
 
Kommunfullmäktige beslutar även att ombudgetera 58 870 tkr från 2020, varav 43 870 tkr till 
2021, 3 500 tkr till 2022 och 11 500 tkr till 2023.  
 
Detta innebär att budgeten för 2020 ändras från 287 314 tkr till 303 220 tkr. 
 
Reservation  
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), 
Martin Hollertz (L), Daniel Söderström (M) och Nedzad Deumic (KD) reserverar sig till 
förmån för eget förslag till beslut.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2019 uppgick till 306 260 tkr. Utfallet för 2019 uppgick till 224 928 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 81 332 tkr. Av dessa föreslås 84 620 tkr 
ombudgeteras till 2020 och 7 500 tkr till 2021. Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 
287 314. Av dessa föreslås 43 870 tkr ombudgeteras till 2020, 3 500 tkr till 2022 och 11 500 
tkr till 2023. Detta innebär att budgeten för 2020 ändras från 287 314 tkr till 317 334 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Ombudgetering investeringar från 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att ”Markköp för kommande exploatering” minskas från 21 140 tkr 
till 15 000 tkr och att ”Återvinningscentral inkl. inpasseringssystem” minskas från 9 264 tkr 
till 1 264 tkr. 
 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag. Därefter frågar 
ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) förslag. 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag. 
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag.  
 
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson 
(S), Jan Rudén (S), Ulla Johansson (SD), Linda-Maria Hermansson (C), Mattias Vernberg 
(MP) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Helena Nävergårdh (M), Martin Hollertz (L), Daniel Söderström (M) och Nedzad Deumic 
(KD). 
 
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag. 
 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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Maria Härström Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Ombudgetering investeringar 2019 till 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering från 2019 på 92 120 tkr, varav 
84 620 tkr till 2020 och 7 500 tkr till 2021.  
 
Kommunfullmäktige beslutar även att ombudgetera 58 870 tkr från 2020, varav 43 870 tkr till 
2021, 3 500 tkr till 2022 och 11 500 tkr till 2023.  
 
Detta innebär att budgeten för 2020 ändras från 287 314 tkr till 317 334 tkr enligt bilaga 
”Ombudgetering investeringar från 2019”. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2019 uppgick till 306 260 tkr. Utfallet för 2019 uppgick till 224 928 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 81 332 tkr. Av dessa föreslås 84 620 tkr 
ombudgeteras till 2020 och 7 500 tkr till 2021. Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 
287 314. Av dessa föreslås 43 870 tkr ombudgeteras till 2020, 3 500 tkr till 2022 och 11 500 
tkr till 2023. Detta innebär att budgeten för 2020 ändras från 287 314 tkr till 317 334 tkr. 
 
Beskrivning av ärendet 
Varje år ombudgeteras de investeringsanslag som av någon anledning behöver tas med in i 
nästa års budget. 

Investeringsbudgeten för 2019 uppgick till 306 417 tkr. Utfallet för 2019 uppgick till 224 928 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 81 332 tkr. Av dessa föreslås 84 620 tkr 
ombudgeteras till 2020 och 7 500 tkr till 2021. Anledningen till att ombudgeteringen är högre 
än avvikelsen är att Stenungsund Arena redovisar en negativ avvikelse som inte följer med till 
2020.  

Flera projekt ligger före i tid och överskrider budget 2019. Budget finns för 2020 och 
motsvarande belopp reduceras därmed 2020, tex Brudhammars förskola, Idrottshall och 
grundskola Hallerna och LSS Gruppbostad Svenshögen.  
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Cirka 13 000 tkr ombudgeteras inte. De största posterna består av förstudiepengar som ska gå 
över till drift från 2020 samt löpande investeringar där nya pengar finns varje år.  

För att investeringsbudgeten för 2020 ska bli så realistisk som möjligt har vissa investeringar 
ombudgeterats till 2021, 2022 och 2023 då det redan nu står klart att de inte kommer att 
genomföras under 2020. Hänsyn till detta tas i budgetarbetet 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsbudgeten för 2020 ökar från 287 314 tkr till 317 334 tkr. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Ombudgetering investeringar från 2019 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
maria.harstrom@stenungsund.se
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Ombudgetering investeringar från 2019

Budget 
2019:1

Utfall 
2019

Återstår 
2019

Ombudg. 
till 2020

Beslutad 
ram 2020

Budget 
2020:1

Ombudg. 
till 2021

Ombudg. 
till 2022

Ombudg. 
till 2023

Fastighetsrelaterade investeringar
Hallerna förskola 160 platser 1 531 188 1 343 1 343 3 000 4 343

Brudhammars förskola-nybyggnation 38 848 43 155 -4 307 -4 307 11 980 7 673

Kvarnhöjden fsk 8 avd 1 000 0 1 000 0

Spekeröds fsk utb 3 avd 13 346 8 599 4 747 4 747 7 800 12 547

FA - Ombyggnad Ucklums skola 1 500 111 1 389 1 389 1 389

FA - Utredning förskolor centrumförskolor 250 88 162

Idrottshall o grundskola Hallerna 21 379 28 207 -6 828 -6 828 42 000 35 172

Kyrkenorumskolan invändig ombyggnad 3 000 174 2 826 1 826 5 000 1 826 4 300 1 700

Stenungskolan ny-/ombyggnation förstudie 1 000 40 960 1 000 0

Stora Högaskolan 4-6 1 500 754 746 496 29 700 30 196

Ny 7-9 skola Hallerna 1 500 1 159 341 291 1 500 1 791

FA - Förstudie spekerödsskolan 200 70 130

Inventarier förskola och skola 800 800 800 4 280 5 080

Jörlanda måltid, matsal, kök, klassrum mm 899 499 400 4 000 4 000

Nösnäs processal 1 977 2 393 -416 0

Nösnäs upprustning C-plan samt Entré 61 0 61 0

Nösnäs aula 0 336 -336 0

Nösnäs utb A byggnad 4 nya klassrum 0 7 400 500 6 900

Nösnäs omb till klassrum, grupprum mm 2 850 3 637 -787 -787 3 330 2 543

 - Nösnäs ombyggnation inventarier 195 195 195 440 635

FA - Förstudie, förtätning Nösnäs pausrum och klassrum 200 115 85

Nösnäs utb D-plan, del av kunskapscenter 0 1 000 0

Nösnäs utbyggnad matsal 2 200 1 704 496 496 17 400 1 296 16 600

 - Nösnäs köksombyggnad inventarier 0 800 0 800

Fregatten ombyggnation 500 500 500 500

Gruppboende LSS/HCP Svenshögen 11 636 17 066 -5 430 -5 430 14 000 8 570

-inventarier Svenshögen 0 0 550 550

Gruppboende LSS, 7 personer 0 1 000 1 000

Hasselhöjden särskiltboende 1 000 39 961 3 000 3 000

Stenungsund Arena 22 119 21 023 1 096 0

KF 2019-10-10 §208, dnr 2019/610 -16 000 -16 000

FA - Ombyggnad kök Hällebäck 300 453 -153

Myndighetskrav 0 800 800

Räddningstjänst varmförråd 4 173 860 3 313 3 313 3 313

Räddningstjänst-Logiment för dygnetruntbemanning 2 300 1 000 1 300

FA - Oljeavskiljare brandstation 700 770 -70

FA - Konvertering av kylanläggningar 400 424 -24

Fastighet-Förstudier 850 850 5 000

Fastighet-Verksamhetens behov 7 500 7 424 76 4 000

Summa fastighetsrelaterade investeringar 127 414 139 288 -11 874 -1 956 167 280 130 724 29 100 3 500 0

Övriga investeringar

E-strategi bla E-arkiv, Ärendehant.system medb.service 2 500 233 2 267 2 500 2 500

Investeringsreserv 8 500 8 500 8 500 5 000 13 500

Reservkraftverk 750 144 606 606 750 1 356

Muddring av hamnen vid torget 17 271 938 16 333 16 333 16 333

Spontanidrottsplats 500 460 40 0

Std Arena vallen (läktare mm) 749 749 0 1 000 1 000

Utebadplatser 3 293 1 137 2 156 2 156 2 156

Stenungsund Arena fjärrvärme 2 500 1 699 801 801 801

Löpande upprustning hamnen 293 293 0 400 400

Resecentrum 10 261 5 948 4 313 4 313 10 000 14 313

Centrumutveckling genomfart Std bla 3 408 533 2 875 2 875 5 000 2 875 5 000

Gräsklippare 161 52 109 109 109

Strandvägen dubbelriktad 0 6 500 0 6 500

Tillgänglighetsanp./pendelparkeringar 1 657 939 718 718 718

Pendelparkering CW Borgs väg 250 134 116

Gång och cykelvägar - löpande 772 80 692 692 692

Cykelpumpar 32 32 0

Planskild korsning/Nösnäsmotet 0 0 5 000 0 5 000

Spiraltrappa 1 000 1 000 0

Busshållplats väg 770/Hamnvägen 100 26 74 74 74

Bussvändplats och parkering Kopperskolan 2 000 2 000 2 000 2 000

OVK-modul 0 200 200

Automatisering av bygglovsprocessen 0 500 500

Google Streetwiew 0 200 200

Omskyltning enl. hastighetsplan 1 000 790 210 210 210

GC-väg Ödsmål, enligt cykelplan 200 0 200 200 200

GC-väg Doteröd, enligt cykelplan 500 500 500 2 500 500 2 500

GC-väg Vallenvägen 500 500 0 500

GC-väg Svenshögen 6 700 26 6 674 674 2 000 2 674 6 000

GC-väg Stora Höga väg 574, enligt cykelplan 1 120 833 287 287 1 000 287 1 000

GC-väg Jörlanda- kommungräns (enligt nationell plan) 0 2 000 2 000

Upprustning lekplatser 1 400 1 211 189 189 750 939

Reparation av bro vid vårdcentral 129 632 -503 0
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Budget 
2019:1

Utfall 
2019

Återstår 
2019

Ombudg. 
till 2020

Beslutad 
ram 2020

Budget 
2020:1

Ombudg. 
till 2021

Ombudg. 
till 2022

Ombudg. 
till 2023

Geoteknik Kyrkenorum, skredrisk 4 464 26 4 438 4 438 4 438

Underhåll gator maa komponentavskrivning 1 600 1 597 3 1 600 1 600

Digitalisering bygglov, e-signering mm 500 137 363 363 363

Scanning, bygglov, IT, servrar mm 1 123 377 746 746 746

Ärendehanteringssystem-miljö (från inv. ovan) 1 000 1 000 1 000 1 000

Direktarkiveringsmodul 148 148 0

E-tjänster 300 300 0

Simhall, inventarier 973 834 139 139 139

Markköp för kommande exploatering 25 196 4 056 21 140 21 140 21 140

Summa övriga investeringar 102 850 23 884 78 966 69 063 46 900 95 963 15 000 0 11 500

Löpande investeringar
Stödfunktioner 1 500 586 914 67 1 000 1 067

Digitalisering 5 000 936 4 064 4 064 4 064

IFO/Funktionshinder 872 733 139 30 667 697

Vård och omsorg 4 218 3 492 726 327 1 467 1 794

Måltid 2 543 1 796 747 747 667 1 414

Samhällsbyggnad 1 061 295 766 667 667

Anläggning 231 231 0 367 367

Trafiksäkerhetsåtgärder 600 134 466 466 400 866

Tillgänglighetsanpassningar, pendelparkeringar 0 667 667

GC-vägar löpande 0 400 400

Fastighet - energi och säkerhet 9 924 6 254 3 670 3 352 4 666 8 018

Fastighet-egna behov 1 050 720 330 60 533 593

Underhåll fastighet maa komponentavskrivning 11 000 9 805 1 195 538 7 000 7 538

Förskola 1 100 195 905 39 733 772

Grundskola 1 200 1 415 -215 800 800

Kompetens och utveckling 0 656 -656 667 667

Kultur/Fritid 472 425 47 47 333 380

Gymnasium 1 844 1 839 5 1 400 1 400

Summa löpande investeringar 42 615 29 512 13 103 9 737 22 434 32 171 0 0 0

Avgiftsfinansierad verksamhet
Återvinningscentral inkl inpasseringssystem 1 500 1 236 264 264 9 000 9 264

19-SB Avfall MFP 38 -38

Sammanbyggnad färskvattenledning 1 000 482 518 518 518

Ucklums ARV. Upprustn/modernisering 1 506 1 194 312 312 312

Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen 3 000 533 2 467 2 467 28 016 30 483

Uppgrad, renov, VA-ledningar 10 256 7 605 2 651 164 6 000 6 164

Spillvattenledning Fråstorp 3 732 3 995 -263 0

Strävliden (energieff., reningssteg, luftning) 146 36 110 0

Nya pumpstationer 1 665 1 885 -220 -220 1 000 780

Slamhantering 9 690 420 9 270 2 000 5 000 7 000 7 270

Slamavvattning Strävliden 0 324 -324 0

Dagvattentrumma Solgårdsdalen 500 500 500 1 000 1 500

Uppgradering av tillstånd 543 472 71 71 71

Ställverk Talbo 502 -502

Kommunalt avlopp Strandkärr 74 -74

16-VA Månssonska planen 293 -293

Tippkärra 115 -115

Grävmaskin VA 581 -581

SB VA Reservkraft mekaniskt reningssteg 335 -335

VA-sanering Källsby (enl. projektplan) 1 000 1 000

Uppgradering av avloppspumpstation 21 3 000 3 000

Uppgradering av avloppspumpstation 22 1 000 1 000

Ny ledning Spekeröd (under E6) 200 200

Kapacitetsökning Svenshögens vattenverk 4 000 4 000

Maskininvestering 1 500 1 500

Underhåll/renovering pumpstationer 300 300

Reducering till investeringsvolym på 20 mnkr/år -32 016 -32 016

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 33 538 20 120 13 418 6 076 29 000 35 076 7 270 0 0
0 0

Gatuinvestering exploateringsområden
Gatukostnadsersättningar -3 162 0 -3 162 11 800 11 800

Kostnader gata 9 167 7 210 1 957 5 900 5 900

Projekteringskostnader 1 700 1 700 1 700 4 000 5 700

VA-investering exploateringsområden
VA-anslutningsavgifter -24 412 -14 702 -9 710 0

Kostnader va 16 550 20 132 -3 582 0

Övriga investeringsbidrag -516 516

Summa investeringar 306 417 224 928 81 332 84 620 287 314 317 334 51 370 3 500 11 500
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 91 Dnr: KS 2020/209 
 
Fördelning av välfärdsmiljarder för kostnader som rör kommunens 
mottagande av flyktingar 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fördela flyktingmedlen på 4 096 tkr med 1 596 tkr till sektor 
socialtjänst och 2 500 tkr till sektor utbildning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat att tilldela kommunsektorn 2,4 miljarder, de så kallade 
välfärdsmiljarderna. För Stenungsunds kommun så uppgår den del som fördelas enligt 
flyktingvariabler till 4 096 tkr för 2020. Förvaltningen föreslår att de fördelas enligt följande: 

Hyreskostnader, enheten för nyanlända  1 000 tkr (sektor utbildning) 
Försörjningsstöd   1 596 tkr (sektor socialtjänst) 
Kristinedalskolan   1 500 tkr (sektor utbildning)  

Summa:    4 096 tkr 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-21 
 
 
Beslut skickas till 
maria.harstrom@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/209
2020-02-21

 
Maria Härström Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Fördelning av välfärdsmiljarder för kostnader som rör kommunens 
mottagande av flyktingar 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fördela flyktingmedlen på 4 096 tkr med 1 596 tkr till sektor 
socialtjänst och 2 500 tkr till sektor utbildning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat att tilldela kommunsektorn 2,4 miljarder, de så kallade 
välfärdsmiljarderna. För Stenungsunds kommun så uppgår den del som fördelas enligt 
flyktingvariabler till 4 096 tkr för 2020. Förvaltningen föreslår att de fördelas enligt följande: 

Hyreskostnader, enheten för nyanlända  1 000 tkr (sektor utbildning) 
Försörjningsstöd   1 596 tkr (sektor socialtjänst) 
Kristinedalskolan   1 500 tkr (sektor utbildning)  

Summa:    4 096 tkr 

 
Beskrivning av ärendet 
Fördelningen utgår från antalet asylsökande i kommunen 2 september 2019 samt antalet 
nyanlända i kommunen från 2015 till 1 september 2019. År 2020 fördelas 2,4 miljarder kronor 
till kommunerna från anslag 1:4 (de så kallade välfärdsmiljarderna). Den del som avses i detta 
ärende är flyktingdelen och för Stenungsunds kommun så uppgår den till 4 096 tkr. År 2020 är 
sista året som dessa medel finns. Förvaltningen har identifierat kostnader hänförliga till 
flyktingsituationen och föreslår att medlen fördelas enligt nedan. 

Inom sektor socialtjänst finns kostnader för ökat försörjningsstöd för personer utan 
etableringsschablon. 

Inom sektor utbildning är det framförallt Kristinedalskolan och enheten för nyanlända som 
har ökade kostnader till följd av flyktingsituationen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det tillfälliga statsbidraget påverkar kommunens resultat positivt. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/209
2020-02-21

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-21 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
maria.harstrom@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 92 Dnr: KS 2020/189 
 
Årsredovisning för SOLTAK AB:s och ombudsinstruktioner inför 
årsstämma 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Soltak AB:s bolagsstämma 
följande instruktion 

- rösta för att Soltak AB:s resultat- och balansräkning fastställs  
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören 

 
Jäv 
Johan Jönsson (M) och Melisa Nilsson (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund 
av jäv.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Soltak AB:s årsredovisning för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 har inkommit till 
kommunen. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens 
ledamöter och den verkställande direktören. Dessutom tillstyrker den auktoriserade revisorn 
att resultat- och balansräkningen fastställs.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Årsredovisning SOLTAK AB 2019 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/189
2020-02-17

 
Maria Härström Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Årsredovisning för SOLTAK AB:s och ombudsinstruktioner inför 
årsstämma 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Soltak AB:s bolagsstämma 
följande instruktion 

- rösta för att Soltak AB:s resultat- och balansräkning fastställs  
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören 

 
Sammanfattning av ärendet 
Soltak AB:s årsredovisning för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 har inkommit till 
kommunen. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens 
ledamöter och den verkställande direktören. Dessutom tillstyrker den auktoriserade revisorn 
att resultat- och balansräkningen fastställs.  

Beskrivning av ärendet 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Årsredovisning SOLTAK AB 2019 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om verksamheten i bolaget sköts på ett ända-

målsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt enligt ägarens vilja samt om bolagets interna 

kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorernas uppdrag är reglerat i aktiebolagslagen 10 kapitlet. 

För 2019 har lekmannarevisorerna för SOLTAK AB beslutat att genomföra en grundläggande 

granskning.  

1.2. Syfte 

Syftet är att genomföra en grundläggande granskning och bedöma om SOLTAK AB (härefter 

SOLTAK/bolaget) sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt enligt 

ägarens vilja samt om bolagens interna kontroll är tillräcklig. 

1.3. Avgränsning 

Granskningen innebär en översiktlig granskning av bolagets ändamålsenlighet, ekonomiskt 

tillfredställande skötsel och intern kontroll. Lekmannarevisionen granskar ej bolagets redovis-

ning eller interna kontroll i redovisningsfrågor.  

1.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning utgörs av: 

 

 Aktiebolagslagen 

 Bolagsordning 

 Ägardirektiv 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Rapporten har fakta-

kontrollerats av VD och ekonomichef. Källförteckning framgår av bilaga.  
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2. Granskningsresultat 

2.1. SOLTAK:s uppdrag 

SOLTAK:s uppdrag regleras i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal, alla antagna av 

fullmäktige i ägarkommunerna. Bolaget har fyra ägarkommuner; Kungälvs kommun, 

Stenungssunds kommun, Lilla Edets kommun samt Tjörns kommun.  

 

Bolagsordningen anger ramarna för bolagets verksamhet. Enligt bolagsordningen från decem-

ber 2017 är föremålet för bolagets verksamhet att tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och 

servicetjänster inom verksamhetsområdena löneadministration, ekonomiadministration, IT-

drift och support. Bolaget kan också tillhandahålla tjänster inom växeltelefoni, gemensam upp-

handling, fordonsförsörjning, juridik mm, samt specialistfunktioner inom samhällsplanering och 

teknik. Ägarkommunerna har under 2019 beslutat om ny bolagsordning som är antagen i de-

cember 2019. Beskrivningen av föremålet för bolagets verksamhet är densamma.   

 

Av ägardirektivet framgår att styrelsen ansvarar för organisation och arbetsfördelning dels 

inom styrelsen, dels mellan styrelsen och verkställande direktören. Verksamheten ska bedri-

vas effektivt, säkert och med låg risk och god intern kontroll. SOLTAK:s styrelse ska förhålla 

sig till av ägarkommunerna beslutade anvisningar, riktlinjer och policies som berör bolagets 

verksamhet. Beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska föregås 

av ställningstagande av respektive ägarkommuns fullmäktige, exempelvis strategiska investe-

ringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller 

verksamhetsområde. Det finns ett antal dokument som styrelsen enligt ägardirektivet ska fast-

ställa, däribland årlig budget, årlig strategi för verksamheten, affärsplan/verksamhetsplan, 

långsiktig investeringsplan, intern kontrollplan samt VD-instruktion. Styrelsen ska årligen ut-

värdera sitt eget arbete. Bolaget ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen. Av nytt ägardirek-

tiv antaget i december 2019 framgår därtill att ägarkommunerna inte kommer att täcka upp 

förluster om budgeten är underfinansierad. 

2.2. Styrning, uppföljning och intern kontroll 

2.2.1. Verksamhet 

Bolaget har upprättat en budget och verksamhetsplan för 2019 vilka antagits av styrelsen. Av 

verksamhetsplanen för 2019 framgår bland annat: 

 

 Vision  

 Affärsidé 

 Fokusområden för 2019 (bolagsövergripande och per affärsområde) 

 Mål för 2019 

 

Styrelsen har under året också antagit en strategisk plan. Både vision, mål och strategisk plan 

har en koppling till bolagsordning och ägardirektiv, till exempel genom att: 
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 Visionen för bolaget är att vara ledande aktör i Västsverige för kommunal samverkan 

inom administrativa stöd- och servicetjänster. 

 I strategisk plan ingår ”ekonomisk styrning och kontroll”, ”effektivisering och automat-

ion” och ”nöjd kund och rätt erbjudande” som så kallade kritiska succéfaktorer. 

 I verksamhetsplan för året finns målsättningar om effektivitet i erbjudna tjänsteområ-

den och att budget ska hållas. 

 

Under året har styrkort implementerats för varje affärsområde. Styrelsen följer löpande bola-

gets verksamhet vid styrelsesammanträden samt genom tertialrapporter och årsredovisning. 

Uppföljning av målen redovisas enligt uppgift till styrelsen i samband med bokslut 2019. Flera 

av målen har också en koppling till internkontrollplanen, vilken följs upp och redovisas till sty-

relsen varje tertial. Nedan ges en uppföljning av målen utifrån beskrivning från de intervjuade 

och eventuella nämnda underlag.   

Mål i verksamhetsplan 2019 Uppföljning 

 Budget 2019 skall hållas, ambition 

prestera ett resultat som är bättre än 

budget.  

 

 Resultat för 2019 visar på ett överskott för bolaget. 

Bolagets budget för 2019 hålls. 

 Målstyrning och styrkort implemente-

rad på alla nivåer. 

 

 Styrkort har implementerade för respektive affärsom-

råde. Uppföljning av styrkorten sker enligt uppgift i 

ledningsgruppen. 

 Genomföra omorganisationen inom 

affärsområde IT för att nå målbilden. 

 Omorganisationen inom IT är genomförd. 

 Nya affärsavtal påskrivna mellan 

SOLTAK och kundkommunerna.  

 Dialog om nya affärsavtal pågår med kundkommu-

nerna. Arbetet är uppstartat men inte slutfört under 

2019. 

 Tydlighet kring vad som ingår i bas-

tjänst och vad som är tilläggstjänster.  

 Under 2019 har fokus varit att arbeta med tjänsteka-

talogerna inom affärsområde Lön och Ekonomi. 

 Tydliggöra olikheterna i rutinerna 

mellan kommunerna. Där olikheter 

identifieras skall de hanteras som till-

äggstjänster.  

 Löpande diskussioner har förts i kundråden om lö-

pande rutiner och processer. 

 

 En kundundersökning skall genomfö-

ras under året.  

 

 En kundundersökning har genomförts.   

 Minst en medarbetarundersökning 

skall genomföras under året.  

 

 En medarbetarundersökning skickades ut till alla an-

ställda under november 2019.  

 Minska sjukfrånvaron till under 3%.  

 

 

 Sjukfrånvaron för 2019 var 4,1 %, vilket är en minsk-

ning med 2018 då sjukfrånvaron var 6,7 %. Uppfölj-

ning av sjukfrånvaro sker enligt uppgift månatligen. 

Arbete med företagshälsovård, systemstöd, tidig re-

hab-uppföljning och vid behov avveckling finns upp-

tagna som åtgärder i bolagets internkontrollplan.  
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Mål i verksamhetsplan 2019 (forts.) Uppföljning (forts.) 

 Medarbetarnas upplevda hälsa 

(egenskattning) skall i snitt ligga  

under tre på skalan i mätstickan där 

ett är bra och tio är dåligt.  

 Svarsfrekvensen var låg vid användande av detta 

verktyg. Nytt uppföljningssätt kommer att implemen-

teras under 2020. 

 Inga anmärkningar från arbetsmiljö-

verket vid deras uppföljning 2019. 

 Uppföljningen visade inga anmärkningar. 

 

Tabell 1: Uppföljning av mål i verksamhetsplan 2019. Färgsättning gjord av EY. Grönt = målet uppfyllt. 

Gult = Arbete pågår, Rött = Ej uppfyllt, Vitt = ej möjligt att bedöma. 

Bolagets organisation är indelat i fyra affärsområden (IT, Lön, Ekonomi och Projekt) samt stöd-

funktioner i form av Ekonomi och Affärsstöd. Affärsområdet Projekt är nytt för 2019. Syftet med 

det nya affärsområdet är att skapa en tydlighet gentemot kunderna om vad som är tilläggsbe-

ställningar och vad som ingår i grunduppdraget. Bolagets IT-organisation har under året om-

organiserats i syfte att bygga en ny organisation. Inom ramen för detta arbeta har uppsägning 

skett av åtta medarbetare. Fortsatt arbete har skett för att effektivisera verksamheten.  

Bolaget har haft en fortsatt hög personalomsättning inom affärsområde Lön. Bolaget har också 

fortsatt utmaningar med att rekrytera lämpliga kompetenser inom vissa områden. Ett arbete 

har skett under året för att bolaget aktivt ska arbeta med att bli en ännu attraktivare arbetsplats. 

Ett arbete kommer att påbörjas för att attrahera fler och rätt kandidater till bolaget samt arbeta 

med bolagets arbetsgivarvarumärke. 

Under året har Lilla Edets kommun initierat en utredning om möjligheter och konsekvenser av 

att inte längre köpa IT-tjänster av SOLTAK. Dialog har förts mellan bolag och kommunen av-

seende detta. Ytterligare väsentliga händelser under året har varit att styrelsen beslutat att 

utse bolagets tidigare interims-VD till VD. VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen har 

antagits av styrelsen. Styrelsen har utvärderat sitt egna arbete under året. 

2.2.2. Ekonomi 

Styrelsen får del av ekonomisk uppföljning genom tertialrapporter och årsbokslut samt löpande 

vid styrelsesammanträden. Arbetet med att implementera styrkort för varje affärsområde upp-

ges ha inneburit ett tydligare ekonomiskt ansvar ute i verksamheten. 

Prognostiserat resultat per tertial 1 var ett nollresultat och per tertial 2 ett resultat om 6080 tkr. 

Bolagets resultat för 2019 visade på ett överskott om 5101 tkr enligt årsredovisning. Resultatet 

avsätts som obeskattad reserv, vilket enligt uppgift från bolaget är avstämt med ägarkommu-

nerna.  

Instruktion för ekonomisk rapportering har antagits och attestreglemente har uppdaterats un-

der året.  

2.2.3. Intern kontroll 

Styrelsen har under året beslutat om internkontrollplan för 2019 samt följt upp denna i sam-

band med tertialrapporterna. Internkontrollplanen är baserad på en riskanalys och beskriver 

risker, status, planerade åtgärder och ansvarig.  
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2.2.4. Ägardialoger 

Enligt de intervjuade har ägardialoger förts med ägaren genom möte med ägarråd i april, maj 

och december samt genom bolagsstämma i maj och extra bolagsstämma i december. Därtill 

har bolaget haft dialoger med representanter från kommunstyrelsen i samtliga ägarkommuner.  

2.3. Åtgärder utifrån föregående års granskning 

Nedan är en sammanställning av de rekommendationer som lämnades till bolagen i samband 

med lekmannarevisorernas granskningar 2017 och 2018 samt om åtgärder vidtagits. 

 

Rekommendationen från 2017 om att ”säkerställa att det de mest väsentliga processerna kom-

pletteras med rutinbeskrivningar” åsyftade processer inom bolaget i stort samt processer för 

de olika teamens arbete. Det fanns t.ex. behov av att formulera och prissätta tjänster som 

bolaget tillhandahåller till sina kunder. För bolagets ekonomiprocesser bedömdes detta i 2018 

års lekmannarevision vara genomfört. Det som kvarstod att tydliggöra var att uppdatera tjäns-

tebeskrivningar vilket är detsamma som rekommendation 1 från 2017 åsyftar och således följs 

enbart denna upp nedan. 

 

Rekommendation från 2017 Status 

Säkerställa att arbetet med att definiera, avgränsa 

och prissätta tjänster fortgår så att det finns möj-

lighet att fakturera kundkommunerna utifrån den 

omfattning tjänster respektive kommun köper.  

Pågår. I 2017 års granskning konstaterades att 

detta fanns upprättat inom lön och ekonomi, men 

inte för IT. Under 2018 pågick ett arbete med att 

upprätta detta för IT vilket fortsatt under 2019.  

 

Området om att uppdatera tjänstebeskrivningar 

finns upptaget i bolagets internkontrollplan och 

av uppföljningar per tertial 1 och 2 framgår att 

fortsatt arbete skett under året för att tydliggöra 

och uppdatera dessa.  

Säkerställa att styrdokument som enligt ägardi-

rektivet ska finnas fastställs. Av 2018 års lekman-

narevision framgår att det styrdokument som 

kvarstod att upprätta var investeringsplan. 

Investeringsbudget för 2019 med plan för 2020 

till 2024 finns upprättad.  

Rekommendation från 2018 Status 

Tillse att det fortsatt sker en kontinuerlig och sam-

lad uppföljning av mål i verksamhetsplanen. 

Uppföljning av mål rapporteras till styrelsen i 

samband med årsbokslut enligt de intervjuade. 

Flera av målen har också en koppling till intern-

kontrollplanen, vilken följs upp och redovisas till 

styrelsen varje tertial. 
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3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Utifrån granskningens syfte och frågeställningar är vår sammanfattande bedömning att  

SOLTAK AB har säkerställt styrning och uppföljning utifrån ägardirektiv och bolagsordning. 

Precis som i föregående års lekmannarevision framgår att bolaget fortsatt har utmaningar med 

att nå vissa av sina verksamhetsmässiga målsättningar, framförallt inom kompetensförsörj-

ningsområdet och med att tydliggöra gentemot kunder vad som ingår i bas- respektive tilläggs-

tjänster. Av vad som framkommit i årets granskning sker det dock ett utvecklingsarbete inom 

dessa områden, vilket är synliggjort i både verksamhetsplan, internkontrollplan med uppfölj-

ningar och styrelsens protokoll under året. Det är enligt vår mening väsentligt att bolaget fort-

sätter arbeta systematiskt och strategisk med sin kompetensförsörjning.  

Bolaget redovisar för 2019 ett överskott vilket avsätts som reserv. Av ägardirektiv framgår att 

bolaget ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen och att ägarkommunerna inte täcker upp 

eventuella förluster om budget är underfinansierad. Mot bakgrund av att det inte finns någon 

motsvarande skrivning om hur överskott ska hanteras är det enligt vår mening rimligt att bola-

get kan reservera eventuella vinster för att möta eventuella underskott andra år. 

Bolaget har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys som grund för sin internkontrollplan. 

Dessa har antagits av styrelsen och internkontrollplanen följs upp och rapporteras till styrelsen 

kontinuerligt. 

Granskningen visar att ett SOLTAK AB vidtagit åtgärder utifrån föregående års granskningar. 

Enligt vår bedömning har bolaget säkerställt att det fortgår att arbete för att definiera, avgränsa 

och prissätta tjänster. Området finns upptaget i bolagets internkontrollplan och flera aktiviteter 

har skett under året för att vidareutveckla detta. En investeringsbudget med plan för kom-

mande år finns upprättat och en uppföljning av verksamhetsmålen rapporteras enligt uppgift 

till styrelsen i samband med årsbokslutet. Flera av målen har också en koppling till intern-

kontrollplanen, vilken följs upp och redovisas till styrelsen varje tertial. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån årets granskning är att styrelsen för SOLTAK AB i allt 

väsentligt bedrivit verksamheten i enlighet med ändamålet och att verksamheten sköts på ett 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig.   

 

Göteborg 2020-02-13  

 

 
 

Mikaela Bengtsson   Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor  

Ernst & Young AB   Kvalitetssäkrare 

    Ernst & Young AB 
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Bilaga: Källförteckning 

 

Intervjuade funktioner 

 

 VD, ekonomichef och styrelsens presidium  

 

Dokumentförteckning 

 

 Bolagsordningar (antaget 2017 respektive december 2019) 

 Instruktion ekonomisk rapportering 

 Intern kontrollplan 2019 med uppföljning  

 Investeringsbudget 2019 med plan för 2020-2024 

 Protokoll från styrelsemöten 2019  

 Resultat kundenkät  

 Resultat medarbetarundersökning 

 Styrelsens arbetsordning 

 Styrkort 

 Tertialrapport 1 och 2 för 2019   

 Utkast på årsredovisning för 2019 

 VD-instruktion 

 Verksamhetsplan 2019 

 Ägardirektiv (antaget 2017 respektive december 2019) 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 97 Dnr: KS 2020/120 
 
Beredningarnas verksamhetsberättelser för 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner beredningarnas redovisning av verksamhetsberättelse för 
2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen ska beredningarna varje år ta 
fram en verksamhetsberättelse med pågående och avslutade beredningsuppdrag för att 
redovisa beredningarnas fortlöpande arbete för kommunalfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-03 
Verksamhetsberättelse miljö och fysisk planering 2020-02-17 
Verksamhetsberättelse demokratiberedningen 2020-02-06 
Verksamhetsberättelse välfärdsberedningen 2020-02-26 
Verksamhetsberättelse ekonomi/personalberedningen 2020-03-03 
 
 
Beslut skickas till 
Mia.skytt@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/120
2020-02-03

 
Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Beredningarnas verksamhetsberättelser för 2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner beredningarnas redovisning av verksamhetsberättelse för 
2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen ska beredningarna varje år ta 
fram en verksamhetsberättelse med pågående och avslutade beredningsuppdrag för att 
redovisa beredningarnas fortlöpande arbete för kommunalfullmäktige. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-03 
Verksamhetsberättelse miljö och fysisk planering 2020-02-17 
Verksamhetsberättelse demokratiberedningen 2020-02-06 
Verksamhetsberättelse välfärdsberedningen 2020-02-26 
Verksamhetsberättelse ekonomi/personalberedningen 2020-03-03 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef 
 
 
Beslut skickas till 
Mia.skytt@stenungsund.se
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Verksamhetsberättelse 2019 för Välfärdsberedningen 
__________________________ 
Verksamhetsberättelse ska vara inlämnad för redovisning den 2020-02-25 
 

Antal möten under året 9 
 

Slutförda uppdrag under året: 
 Namn Dnr Beslutsdatum KF 
   
   

 

Slutförda uppdrag mandatperiod: 
 Namn Dnr Beslutsdatum KF 
   
   

 

Oavslutade uppdrag: 
   Planerat 
 Namn Dnr beslutsdatum KF 
Gymnasieplan  Vår 20 KF 
   

 

Utbildningsinsatser/kompetensutveckling 
 
Ny beredning 2019 som under våren gjorde en gedigen omvärldsspaning framförallt gällande 
situationen för kommunens unga vilket gav en bra grund för att under hösten arbeta med 
Gymnasieplan som skickades på remiss i januari -20 
 

Övriga kommentarer kring planerade uppdrag 
 
Beredningen har också funder 2019 fått uppdraget att göra en översyn på äldrepolicy vilket inletts 
våren 20 
 
 

309



 

 
 
 
20-02-26___Jan Alexandersson Beredningsledare Välfärdsberedningen 
________________ __________________________________________ 
Datum   Underskrift Beredningsledare 
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EKONOMI OCH PERSONALBEREDNINGEN 

Ekonomi och personalberedning har under året haft halvdags sammanträden och två heldagar 
sammanträden. 

Under våren var detta med den nya politiska organisation bestående av 11 personer vilket innebar 
att alla partiet som är invalda i kommunfullmäktige var representera, eftersom regler hänvisar att 
beredningen skall bl.a bestå av kommunalråd och kommunfullmäktige preside. 

Beredningen har under året tagit fram ett underlag till kommunfullmäktige avseende budget för 
2020–2022, beredningen har inte varit enade i detta under kommunfullmäktige fick ta ställning till 
två olika förslag.   

Beredning har under hösten även reviderat det arbetsgivarpolitiska programmet som skall vidare till 
kommunfullmäktige. 

Beredningen ledamöter har varit engagerade och det har varit stor närvaro på beredningsmöten . 

 

Bo Pettersson 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 94 Dnr: KS 2019/643 
 
Svar på återremiss - Riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö i 
Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet ”Riktlinjer för förtroendevaldas 
arbetsmiljö” exklusive avsnittet om ”Råd till förtroendevalda”, som kan bifogas som bilaga, 
samt att dokumentet kompletteras med revideringsfrekvens och vem som ansvarar för 
densamma. Styrdokumentet gäller tills vidare.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att eventuella kostnader för anpassning av kommunens skade- 
och tillbudsrapporteringssystem till att även omfatta förtroendevalda bekostas av budgeten för 
den politiska organisationen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 att bifalla en motion om förtroendevaldas 
arbetsmiljö innebärande att politiker ska omfattas av skade- och tillbudsrapporteringssystemet 
”Skalman” och att styrdokument för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö i Stenungsunds ska 
tas fram.  
 
Förslag till riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö föreligger nu. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö 2020-03-02 
Kommunstyrelsen 2020-01-13 § 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att riktlinjerna antas exklusive avsnittet om Råd till 
förtroendevalda, som möjligtvis kan bifogas som bilaga, samt att dokumentet kompletteras 
med revideringsfrekvens och vem som ansvarar för densamma. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Nedzad Deumic (KD) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
linda-maria.hermansson@stenungsund.se 
thomas.danielsson@stenungsund.se 
dennis.salenborn@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/643
2020-01-19

 
Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
planeringsledare 
 
 
Svar på återremiss - Riktlinjer för förtroendevaldas arbetsmiljö i 
Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet ”Riktlinjer för förtroendevaldas 
arbetsmiljö” att gälla till vidare.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att eventuella kostnader för anpassning av kommunens skade- 
och tillbudsrapporteringssystem till att även omfatta förtroendevalda bekostas av budgeten för 
den politiska organisationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 att bifalla en motion om förtroendevaldas 
arbetsmiljö innebärande att politiker ska omfattas av skade- och tillbudsrapporteringssystemet 
”Skalman” och att styrdokument för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö i Stenungsunds ska 
tas fram.  
 
Förslag till riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö föreligger nu. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 att bifalla en motion om förtroendevaldas 
arbetsmiljö innebärande att politiker ska omfattas av skade- och tillbudsrapporteringssystemet 
”Skalman” och att styrdokument för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö i Stenungsunds ska 
tas fram.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-13 att återremittera förslag till riktlinjer för att 
förtydliga riktlinjerna och ansvarsfördelningen för den interna arbetsmiljön för de 
förtroendevalda i Stenungsunds kommun. 
 
Bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut var en motion från Linda-Maria Hermansson (C) 
och Thomas Danielsson (C) där motionärerna menade att hot, våld och kränkande 
särbehandling mot förtroendevalda är ett demokratiproblem som kan leda till att politiker 
tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, avslutar sina uppdrag eller väljer att 
inte engagera sig i vissa politiska frågor. Motionärerna menade dessutom att det kan försvåra 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/643
2020-01-19

rekryteringen av nya politiker och påverka hur tillgängliga de förtroendevalda blir för 
medborgarna. 
 
Ursprungligt förslag har justerats enligt följande:  

1. Mer lättläst, enhetligt och stringent. 
2. Begreppen hot, våld och trakasserier har definierats. 
3. Ett stycke om samtalston, arbetsklimat och kränkningar har lagts till.  
4. Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnare är kommunens kontaktperson för de 

frågor som riktlinjerna reglerar, förutom när det gäller samtalston och arbetsklimat och 
kränkningar mellan förtroendevalda och mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, 
där kommunfullmäktiges presidium är kontaktpersoner.  

5. Partiernas gruppledare, föreslås vara kontaktperson för partierna och inte som i 
tidigare förslag, partiet eller partiets ordförande. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella kostnader för att politiker ska kunna omfattas av skade- och 
tillbudsrapporteringssystemet Skalman belastar budgeten för politisk verksamhet. 
Kostnaderna för eventuell justering bedöms som marginella. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför beslutet i sig inte några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö 2020-03-02 
Kommunstyrelsen 2020-01-13 § 3 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
Beslut skickas till 
linda-maria.hermansson@stenungsund.se 
thomas.danielsson@stenungsund.se 
dennis.salenborn@stenungsund.se
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Inledning 
I rollen som förtroendevald politiker finns det risk för att utsättas för trakasserier, hot eller i värsta 
fall våld. Det kan vara föranlett av förestående beslut eller redan fattade beslut där 
medierapporteringen eller diskussioner på sociala medier har skett i en viss fråga som föranleder 
personer att rikta sitt hat, sin besvikelse och ilska mot förtroendevalda som delaktiga. 
 
Hot , trakasserier och våld mot förtroendevalda är ett demokratiproblem som kan leda till att politiker 
tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, avslutar sina uppdrag eller väljer att inte 
engagera sig i vissa politiska frågor. Det kan också försvåra rekryteringen av nya politiker samt 
påverka hur tillgängliga de förtroendevalda blir gentemot medborgarna. Det är därför viktigt att det 
finns en handlingsberedskap för att förebygga respektive hantera hot, trakasserier och våld mot 
förtroendevalda. 
 

Syfte 
Dessa riktlinjer ska utgöra ett stöd och en vägledning för Stenungsunds kommuns förtroendevalda i 
syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag.  
Riktlinjerna ger konkreta råd om förebyggande insatser och handlingsberedskap för de situationer 
som kan inträffa. 
 
Riktlinjerna säkerställer att förtroendevald i Stenungsunds kommun, med hjälp av kansliet, kan 
rapportera in incidenter och tillbud i Stenungsunds kommuns skade- och tillbudsrapporteringssystem 
Skalman. 
 

Definitioner 
Ett samlingsbegrepp för trakasserier, hot och våld är otillåten påverkan. Med otillåten påverkan avses 
allvarliga trakasserier och hot samt våldssituation mot person eller egendom, som utöver att vara ett 
stort arbetsmiljöproblem riskerar att påverka den enskildes beslut etc. och som därför i förlängningen 
kan utgöra ett hot mot demokratin. 
 
Hot  
Hot definieras som allt från att någon har uttalat ett konkret hot, till att någon mottagit ett SMS om 
att egendom ska skadas om en förtroendevald inte fattar ett visst beslut eller förhåller sig passiv. Hot 
är en form av otillåten påverkan som alltid handlar om straffbara gärningar. Det kan till exempel 
handla om olaga hot eller utpressning. 
 
Trakasserier 
Med trakasserier avses obehagliga telefonsamtal, tecken på kartläggning eller att oönskade varor har 
beställts i den förtroendevaldes namn i syfte att hämnas eller av annat skäl väcka obehag. 
 
Våld 
Med våld avses slag, sparkar eller annan typ av fysiskt våld som riktats mot förtroendevalda med 
anledning av deras uppdrag. Våld är, fysiskt sett, den grövsta formen av otillåten påverkan. Det kan 
vara våld, till exempel misshandel, mot en förtroendevald, en anhörig eller en kollega. Det kan även 
handla om våld mot egendom, till exempel skadegörelse. 
 

318



4 

Förebyggande råd till förtroendevald  

Allmänt 
o Fundera över på vilket sätt det offentliga uppdraget kan medföra hot och risker. 
o Vid externa besök, använd anpassande besöksrum.  
o Vid möten med upprörda individer, tänk på att ha en reträttväg. Sitt närmast dörren, se till att det 

inte finns några tillhyggen tillgängliga och att möjlighet att begära hjälp om något skulle inträffa 
finns. Om det är ett känsligt möte, be någon att vara med. 

o Undvik regelbundna rutiner genom att, om möjligt, variera restider, resvägar och val av butik.  
o I den mån det går att planera, ta bara diskussion med en orolig/irriterad person när det finns flera 

personer i närheten och helst när alla är förberedda och överens om hur diskussionen bör 
hanteras.  

I bostaden  
o Gör sikten fri runt bostaden, klipp ner höga buskage. 
o En upplyst yttermiljö, till exempel med rörelsedetektorer, bidrar till att öka säkerheten. Kolla hur 

det ser ut kring bostaden. Finns det något som kan underlätta för en hotaktör att komma in? Går 
det, vid behov, att lätt lämna bostaden? 

o Se över skalskyddet med godkända lås och ändamålsenliga dörrar och fönster. 
o Sätt upp brandvarnare och ha redskap tillgängliga mot brand, till exempel brandfilt och 

brandsläckare. 
o Var uppmärksam på okända besökare och fordon eller andra avvikande förändringar i närmiljön. 
o Installera tittöga i ytterdörren. 
o Göm inte nycklar. De kan hittas av fel person, och det finns risk att någon ser var nycklarna 

göms.  
o Lämna nycklar endast till personer som är kända och som går att lita på.  
o Byt låscylinder om det inte är helt säkert var alla nycklar till bostaden finns, eller om det finns 

risk att någon gjort en kopia. 

Vid transporter. 
o Undvik att parkera på ensamma platser eller att färdas på enslig gång-, cykel eller bilväg om det 

finns risk att av någon anledning bli hotad. 
o Skaffa billarm och parkera på säkra och övervakade platser. 
o Parkera inte bilen på samma plats varje gång. 
o Informera anhöriga och någon på arbetsplatsen om resor, resväg, tider och färdsätt. 
o Tänk på val av fordon: Det är bättre att välja fordon som, om möjligt, är insynsskyddade för att 

försvåra möjligheten att ta reda på vem ägaren är med hjälp av registreringsnumret.  

Vid posthantering. 
o Använd utvändig monterad brevlåda istället för brevinkast i lägenhet eller låsbar brevlåda i villa. 

Post som levereras till bostad kan utgöra ett hot.  
o Kontrollera alltid inkommande post och informera även familjen att vara uppmärksam på det 

som kommer i brevlådan. Var särskilt uppmärksam på försändelser som avviker från det 
normala. Rör inte främmande försändelser eller föremål.  

o Be bud som levererar brev/paket att visa legitimation.  
o Var misstänksam om försändelse är sned, bucklig eller på annat sätt märkligt oregelbunden, har 

olje-eller fettfläckar/annan missfärgning, brevet eller paketet är överfrankerat, avger ljud eller har 
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otydlig avsändare men tydlig mottagare eller om försändelsen levereras på ett onaturligt sätt. 
Undvik i så fall att röra eller vara nära försändelsen och öppna den inte. Ring 112,-begär polis. 

Vid kommunikation  
o Vid användande av sociala medier – berätta enbart vad som skett, inte vad som kommer att ske.   
o Berätta aldrig om en vän eller partikollega. 
o Checka inte in (stäng av platstjänster). 
o Välj vem som ser vad, skilj på privat och offentligt, använd sunt förnuft och tänk kritiskt kring 

vad som delas.  
o Vid oönskade kontakter eller onormalt intresse; värdera inte allvaret själv utan för en dialog med 

Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnare som kan bistå med råd. 
o Använd inte privat e-postadress som kontaktlänk med medborgarna. 
o Ha uppsikt över datorer, mobiltelefoner, surfplattor och annan teknisk utrustning. Förvara dem 

alltid säkert och använd skärmlås. 
o Diskutera aldrig frågor som rör det egna skyddet offentligt eller i media.  

Vid telefoni  
o Skaffa hemligt nummer till fast telefon hemma. 
o Använd ett oregistrerat kontantkort för privat bruk. Det är säkrare än hemligt nummer via en 

telefonoperatör. 
o Använd gärna en mobiltelefon som kan spela in samtal, och ta för vana att alltid starta inspelning 

när luren lyfts. Läs instruktionerna för inspelande av samtal. 
o Se till att mobiltelefonens batteri alltid är laddat och att kontantkortet har gott om samtalstid kvar.  
o De flesta nya mobiltelefoner har nödnummer 112 inprogrammerat som går att ringa utan att låsa 

upp knapplåset: Kontrollera hur mobiltelefonen fungerar. 
o Smarttelefoner har appar som lämnar spår. Vid användande av smarttelefon, stäng av funktioner 

som GPS och positioneringstjänster. För eventuell hjälp att stänga funktioner som kan spåra 
användaren av telefonen, kontakta företaget där abonnemanget köpts eller telefonens leverantör. 

o Bär mobiltelefonen så att den är lätt att ta fram i en pressad situation. 
o Använd telefonlås på mobilen. Lämna inte den eller annan teknisk utrustning utan uppsikt. 
 

Råd till förtroendevald vid akuta situationer av hot, trakasserier eller 
våld  

Åtgärder vid hot eller våldssituation 
Grundregeln är att brott ska polisanmälas och att polisen ska utreda dessa. Om förtroendevald blir 
utsatt för hot, våld eller allvarliga trakasserier är det därför viktigt att en polisanmälan görs. Det är 
alltid den som drabbats som avgör om en polisanmälan ska göras. 
 
o Larma snabbt 112, ropa på hjälp 
o Vid akutsamtal uppge vem du är, platsen, skador, hot, drabbade samt vilket telefonnummer man 

når dig på  
o Försök uppträda lugnt, lyssna utan att avbryta den som hotar, undvik motargument.  
o Försök uppmärksamma andra på situationen  
o Om hotet övergår till handling  

- Ta skydd  
- Ropa på hjälp  
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- Försök ta dig från platsen  
- Nödvärn  

o Kontakta snarast anhörig och, om det är aktuellt, din arbetsplats  
o Kontakta Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnaren och partiets gruppledare  
o Vid fysisk skada – uppsök akutmottagningen för omhändertagande och dokumentation. 
o Rapportera händelsen i skade- och tillbudsrapporteringssystem Skalman. Kansliet och/eller 

Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnare, hjälper till med att göra en tillbudsanmälan.  
 

Rädsla för att bli utsatt för repressalier kan vara en orsak att inte själv vill göra anmälan. Av det 
skälet kan partiet, via gruppledare, eller Stenungsunds kommun stå som anmälare. 
 
Förtroendevald har rätt att begära att polisanmälan blir åtkomstskyddad. Detta innebär att endast de 
tjänstemän hos polisen som är berörda och arbetar med ärendet kan ta del av innehållet.  
 
Det är viktigt att påtala att det är utifrån uppdraget som förtroendevald som anmälan görs. Polisen 
ansvarar då, efter polisanmälan, för att göra en riskanalys. 
 
Polisen gör, efter polisanmälan, en riskanalys och rekommenderar, om det behövs, åtgärder för att 
höja personsäkerheten. Om hotbilden bedöms hög kan förtroendevald som hotas komma att omfattas 
av Polisens personsäkerhetsarbete och få möjlighet till mer långtgående skyddsåtgärder. 
Personsäkerhetsåtgärder är inte generella utan avgörs utifrån specifika förutsättningar i varje enskilt 
fall. De grundas på polisens riskanalys och en samverkan mellan polisen, Stenungsunds kommuns 
säkerhetssamordnare och partiet via partiets gruppledare.  

Åtgärder vid hot eller allvarliga trakasserier via telefon  
Försök att behålla lugnet, lyssna utan att avbryta den som hotar, undvik motargument. Var 
uppmärksam på vad som sägs och skriv ner det eller om du kan så spela in samtalet. Var 
uppmärksam på dialekt och om du kan avgöra ålder. Dokumentera klockslag och datum.  
Kontakta Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnare och gruppledare i partiet.  
 
Rapportera händelsen i skade- och tillbudsrapporteringssystem Skalman. Kansliet och/eller 
Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnare, hjälper till med att göra en tillbudsanmälan.  

Åtgärder vid hot eller allvarliga trakasserier via e-post, sms eller sociala medier  
Blir du hotad via Internet ta en så kallad skärmdump (print screen) och spara bilden. Spara e-
postmeddelanden. Spara SMS.  
Kontakta Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnare och gruppledare i partiet.  
 
Rapportera händelsen i skade- och tillbudsrapporteringssystem Skalman. Kansliet och/eller 
Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnare, hjälper till med att göra en tillbudsanmälan. 

Åtgärder vid misstänkta försändelser och föremål  
Post eller föremål som levereras till ditt hem eller arbete kan vara ett hot mot din säkerhet. Var 
särskilt uppmärksam på försändelser och föremål som avviker från det normala.  
o Be den som levererar brev eller paket att visa legitimation  
o Rör inte försändelser eller föremål som du inte känner igen  
o Öppna inte brev eller paket om du är osäker på avsändaren  
o Avlägsna människor från försändelsen eller föremålet så att ingen kan bli skadad.  
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o Förbered eventuell utrymning av lokalerna  
o Larma Polisen, tel 112  
o Kontakta Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnaren och partiets gruppledare  
o Notera tid, hur försändelsen levererats och vilka som hanterat denna 
 

Förebyggande råd till de politiska partierna 
o Skapa interna rutiner för att hantera händelser och tillbud. Rutinerna bör vara av både 

förebyggande och uppföljande karaktär.  
o Gör en riskinventering av känsliga frågor och utsatta uppdrag, där hot och våld kan uppstå mot 

förtroendevald eller anhörig. Samråd kan ske med Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnare.  
o Vid behov är det gruppledare i det politiska partiet som Stenungsunds kommuns 

säkerhetssamordnare och Polis ha dialog med.  
o Vid behov av eventuella åtgärder i Stenungsunds kommuns lokaler rådgör det politiska partiets 

gruppledare med Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnare. 
o Vid händelse som kräver krishantering för förtroendevald, till exempel samtal med psykolog eller 

liknande, ansvarar partiet. 
o Partiet ansvarar för kontakt med media kring eventuellt uppkommen händelse.  
 

Samtalston, arbetsklimat och kränkningar 
Samtalstonen och arbetsklimatet mellan förtroendevalda och mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner ska vara gott. Kränkningar får inte förekomma.  
Kränkningar får inte sammanblandas med meningsskiljaktigheter eller olika uppfattningar i 
sakfrågor.  
 
Förtroendevald som upplevt sig ha blivit kränkt av en annan förtroendevald/grupp förtroendevalda 
eller av tjänsteperson/grupp tjänstepersoner informerar snarast kommunfullmäktiges presidium.  
 
Händelsen anmäls dessutom i skade- och tillbudsrapporteringssystemet Skalman. Kansliet och/eller 
Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnare, hjälper till med att göra en tillbudsanmälan.  
 
Det är viktigt att spara all information och dokumentation kopplat till den upplevda kränkningen. 
Oavsett om den skett brevledes, i dator, mobiltelefon eller på annan plattform. Ta en skärmdump i 
det fall att någon återkallar ett mail eller på något sätt raderar meddelandet. Spara länken till 
bloggen/hemsidan. Notera datum och klockslag när meddelandet mottogs/upptäcktes. 
 

Uppföljning 
Säkerhetssamordnaren skickar årligen en avpersonifierad uppföljning av Skalmansystemets alla 
anmälningar till demokratiberedningen för uppföljning av de demokratiskt valdas arbetsmiljö. 
 

Handbok Personlig säkerhet för den som vill lära sig mer 
Förtroendevalda rekommenderas att ta del av Säkerhetspolisens (SÄPO) handbok Personlig 
säkerhet. Den ger omfattande råd avseende förebyggande åtgärder i hemmet, på arbetsplatsen, vid 
resor, för anhöriga och för den personliga integriteten. I handboken finns även råd för hur 
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förtroendevald kan hantera olika typer av hot. Där finns även checklistor för akuta åtgärder vid hot 
och våldssituationer, bombhot och misstänka försändelser.  
 
Handboken finns publicerad i PDF-format på http://www.sakerhetspolisen.se under fliken 
publikationer. 
 

Viktiga telefonnummer 
Akut hjälp av polis, ambulans och räddningstjänst: 112 
Polis: 114 14 
Stenungsunds kommuns säkerhetssamordnare: 0730 – 204497 
Kontaktuppgifter till kansliet: kansli@stenungsund.se 
Sjukvårdsupplysning: 1177 
Giftinformationscentralen akut vid inträffade förgiftningstillbud: 112 
Giftinformationscentralen i mindre brådskande fall – dygnet runt: 08 - 331 231 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

  
 
 
 
 
§ 3 Dnr: KS 2019/643 
 
Riktlinjer för förtroendevaldas arbetsmiljö 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att förtydliga riktlinjerna och 
ansvarsfördelningen för den interna arbetsmiljön för de förtroendevalda i Stenungsunds 
kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 att bifalla en motion om förtroendevaldas 
arbetsmiljö innebärande att politiker ska omfattas av skade- och tillbudsrapporteringssystemet 
”Skalman” och att styrdokument för politiskt förtroendevaldas arbetsmiljö i Stenungsunds ska 
tas fram.  
 
Förslag till riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-17 
Riktlinjer för de förtroendevaldas arbetsmiljö 2019-12-17 
Kommunfullmäktige 2019-05-16 § 73 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att ärendet återremitteras för att förtydliga riktlinjerna 
och ansvarsfördelningen för den interna arbetsmiljön för de förtroendevalda i Stenungsunds 
kommun.   
 
Wouter Fortgens (M) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Linda-Maria 
Hermanssons (C) förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

Beslut skickas till 
Thomas.danielsson@stenungsund.se 
Linda-maria.hermansson@stenungsund.se 
helena.maxon@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 132 Dnr: KS 2018/173 
 
Information om att övertagande av Stora Höga Arena och 
byggnation av omklädningsrum inte längre är aktuellt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar att det inte längre är aktuellt för Stenungsunds kommun att 
bygga fyra omklädningsrum i anslutning till Stora Höga Arena eftersom förutsättningarna för 
kommunfullmäktiges beslut av 2019-11-14 inte uppfyllts. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 § 151 att bygga fyra omklädningsrum i anslutning 
till fastigheten Stora Höga Arena. Beslutet förutsatte att Mötesplats Stora Höga Arena AB 
nyttjade klausul om överlämning av fastigheten till kommunen, enligt befintligt avtal. 
Kommunen skulle därmed bli ägare till Stora Höga Arena.  
 
Mötesplats Stora Höga Arena ABs styrelse har nu beslutat att inte överlåta fastigheten till 
kommunen enligt rådande avtal varför förutsättningarna för kommunfullmäktiges beslut av 
2019-11-14 inte uppfylls. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-11 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 151 
 
Beslut skickas till 
Johan.skattner@globe-plus.com 
pia.solefors@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/173
2020-03-11

 
Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Information om att övertagande av Stora Höga Arena och 
byggnation av omklädningsrum inte längre är aktuellt 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar att det inte längre är aktuellt för Stenungsunds kommun att 
bygga fyra omklädningsrum i anslutning till Stora Höga Arena eftersom förutsättningarna för 
kommunfullmäktiges beslut av 2019-11-14 inte uppfyllts. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 § 151 att bygga fyra omklädningsrum i anslutning 
till fastigheten Stora Höga Arena. Beslutet förutsatte att Mötesplats Stora Höga Arena AB 
nyttjade klausul om överlämning av fastigheten till kommunen, enligt befintligt avtal. 
Kommunen skulle därmed bli ägare till Stora Höga Arena.  
 
Mötesplats Stora Höga Arena ABs styrelse har nu beslutat att inte överlåta fastigheten till 
kommunen enligt rådande avtal varför förutsättningarna för kommunfullmäktiges beslut av 
2019-11-14 inte uppfylls. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 § 151 att bygga fyra omklädningsrum i linje med 
gällande bygglov i anslutning till fastigheten Stora Höga Arena. Beslutet förutsatte att 
Mötesplats Stora Höga Arena AB nyttjade klausul om överlämning av fastigheten till 
kommunen, enligt befintligt avtal. Kommunen skulle därmed bli ägare till Stora Höga Arena.  
 
Finansiering avseende köp av arenan 8,3 mnkr skulle ske genom ianspråktagande av 
investering för markinköp. Utbyggnaden av omklädningsrummen, 7 mnkr skulle finansieras 
genom en omfördelning inom befintlig investeringsram. Beslutet innebar att kommunens 
kostnader för föreningsstöd årligen skulle öka med 485 tkr, vilket skulle finansieras genom 
det riktade föreningsbidraget.  
Nettokostnadsökningen för kommunen del, skulle blivit endast 265 tkr på grund av lägre ränta 
och längre avskrivningstid. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/173
2020-03-11

Mötesplats Stora Höga Arena ABs styrelse har i mejl av 2020-02-26, via ordförande i 
styrelsen, låtit meddela att styrelsen beslutat att inte överlåta fastigheten till kommunen enligt 
rådande avtal. 
 
Eftersom en förutsättning för att Stenungsunds kommun skulle bygga fyra omklädningsrum 
var att Mötesplats Stora Höga Arena AB överlämnade fastigheten till Stenungsunds kommun 
faller kommunfullmäktiges beslut. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-11 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 151 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Pia Alhäll Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Johan.skattner@globe-plus.com 
pia.solefors@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-11-14

  
 
 
 
 
§ 151 Dnr: KS 2018/173 
 
Köp av fastighet Stora Höga Arena 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen bygger fyra omklädningsrum i linje med 
gällande bygglov. Beslutet förutsätter att Mötesplats Stora Höga Arena AB nyttjar klausul om 
överlämning av fastigheten till kommunen enligt nuvarande avtal. Kommunen blir därmed 
ägare av Stora Höga Arena. Finansiering avseende köp av arenan 8,3 mnkr sker genom att 
ianspråkta investering för markinköp. Utbyggnaden av omklädningsrum 7 mnkr finansieras 
genom en omfördelning inom befintlig investeringsram. Beslutet innebär att kommunens 
kostnader för föreningsstöd årligen ökar med 485 tkr, vilket finansieras genom det riktade 
föreningsbidraget. Nettokostnadsökningen för kommunen blir dock enbart 265 tkr på grund 
av lägre ränta och längre avskrivningstid. 

 
Reservation  
Lena Hedlund (KD), Nedzad Deumic (KD) och Jakob Hallman (KD) reserverar sig i förmån 
för sitt eget förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26 att återremittera ärendet för att i samråd med Vallens 
IF/Stenungsunds handbollsklubb och nu även Mötesplats Stora Höga AB arbeta fram en 
möjlig lösning utifrån de ekonomiska förutsättningarna och kommunallagens regler. 

Efter samråd med berörda aktörer kvarstår tre alternativ för att möjliggöra fler 
omklädningsrum.  

1. Anläggningen övergår i kommunal drift. Kommunen bygger fyra nya omklädningsrum. 
Kommunal merkostnad 265 tkr. 

2. Bolaget fortsätter att äga och Vallen arrenderar mark av bolaget, föreningen bygger 
omklädningsrummen. Föreningen bygger åtta omklädningsrum och två domarrum. 

Kommunal merkostnad 1 538 tkr. 

3. Bolaget fortsätter att äga och Vallen arrenderar mark av bolaget, föreningen bygger 
omklädningsrummen. Föreningen bygger fyra omklädningsrum och två domarrum. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-11-14

Kommunal merkostnad 1 184 tkr. 

Förvaltningen förespråkar att anläggningen övergår i kommunal drift då detta alternativ är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga. Detta beror på att kommunen har generell avdragsrätt för 
moms samt att kapitalkostnaderna i detta alternativ fördelas över fler år. Alternativet innebär 
att anställd personal på Mötesplats Stora Höga Arena AB anställs i kommunen genom 
verksamhetsövergång. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-10-21 
Tjänsteskrivelse 2019-09-26 
Kommunstyrelsen 2018-11-26 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) och Jakob Hallman (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med alternativ tre i tjänsteskrivelsen daterad 2019-09-26. 
 
Bo Pettersson (S) och Maria Renfors (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med alternativ ett i tjänsteskrivelsen daterad 2019-09-26. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 98 Dnr: KS 2020/142 
 
Redovisning av oavslutade motioner och revisionsrapporter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner och revisionsrapporter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningarna följer att de 
motioner som inte är färdigberedda ska redovisas på kommunfullmäktige i april och oktober 
varje år. En motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Redovisningen kompletteras med information om revisionsrapporter 
som ska besvaras. 

Totalt finns åtta obesvarade motioner, varav två bereds av beredningar, och en obesvarad 
revisionsrapport. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 200-02-05 
 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/142
2020-02-05

 
Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Redovisning av oavslutade motioner och revisionsrapporter 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner och revisionsrapporter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningarna följer att de 
motioner som inte är färdigberedda ska redovisas på kommunfullmäktige i april och oktober 
varje år. En motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Redovisningen kompletteras med information om revisionsrapporter 
som ska besvaras. 

Totalt finns åtta obesvarade motioner, varav två bereds av beredningar, och en obesvarad 
revisionsrapport. 
 
Beskrivning av ärendet 
En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35§ om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska styrelsen ska två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Totalt finns åtta obesvarade motioner, varav två bereds av beredningar. Motionerna är: 
 Införande av könsneutrala enskilda omklädningsrum i Stenungsunds kommun – 

Alexandra Ward Slotte (M). Motionen anmäldes på kommunfullmäktige 2019-12-12. 
Uppdraget att besvara motionen gavs till kommunstyrelsen. 

 Införande av utmaningsrätt i Stenungsunds kommun – Maria Renfors (M). Motionen 
anmäldes på kommunfullmäktige 2019-09-12. Uppdraget att besvara motionen gavs till 
Välfärdsberedningen. 

 Tillgängliga och trygga gångstråk – Lisbeth Svensson (L). Motionen anmäldes på 
kommunfullmäktige 2019-10-10. Uppdraget att besvara motionen gavs till 
kommunstyrelsen. 
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 Förbud mot passiv insamling av pengar – Alexandra Odelsheim (SD). Motionen anmäldes 
på kommunfullmäktige 2019-09-12. Uppdraget att besvara motionen gavs till 
kommunstyrelsen. 

 Kameraövervakning – Johan Jönsson (M). Motionen anmäldes på kommunfullmäktige 
2019-09-12. Uppdraget att besvara motionen gavs till kommunstyrelsen. 

 Införa språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg – Alexandra Odelsheim 
(SD). Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 2019-09-12. Uppdraget att besvara 
motionen gavs till kommunstyrelsen. 

 Synliggöra alla skatter för anställda och arvoderade av Stenungsunds kommun – Maria 
Renfors (M). Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 2019-05-16. Uppdraget att 
besvara motionen gavs till kommunstyrelsen.  

 Miljöråd i Stenungsund – Lisbeth Svensson (L). Motionen anmäldes till 
kommunfullmäktige 2019-04-10. Uppdraget att besvara motionen gavs till 
Demokratiberedningen.  

 
En motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg – Alexandra Odelsheim (SD) 
anmäldes på kommunfullmäktige 2019-03-07. Uppdraget att besvara motionen gavs till 
kommunstyrelsen och förslag till motionssvar redovisas på kommunstyrelsen den 23 mars 
2020.  
 
Två revisionsrapporter; Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt 
samt Revisionsdialoger med kommunstyrelsen, anmäldes på kommunfullmäktige 2020-02-06.  
Granskningen av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt kommer att besvaras.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför beslutet i sig inga konsekvenser 
för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 200-02-05 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 93 Dnr: KS 2019/968 
 
Årsbokslut Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt 
undersöka möjligheten till och konsekvenserna av en avveckling av SBRF samt att undersöka 
hur en organisation för hur räddningstjänsten i Stenungsunds kommun kan bedrivas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet. 
 
 
Jäv  
Linda-Maria Hermansson (C) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Protokollsanteckning 
Maria Renfors (M): Vi är inte nöjda med det sätt SBRF utvecklats och konstaterar att man 
varken 2018, 2019 eller 2020 klarar att bedriva sin verksamhet inom ramen för tilldelade 
medel. Dessutom försvåras arbetet på grund av återkommande organisatoriska konflikter. I 
förslaget för budget 2021 ser kostnaderna ut att öka markant och problemen som tidigare 
beskrivits, att man inte lyckats förena de tre kommunernas räddningstjänster till en 
gemensam, lämnas utan konkreta åtgärder. De samordningsfördelar man önskade uppnå 
genom ett förbund har uteblivit. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund beslutade 2020-02-12 § 16 att 
förorda ägarkommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2019. Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige 
beviljar ledamöterna i förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-26 
Årsredovisning 2019 
Protokoll direktionen 2020-03-17 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

Revisionsutlåtande KPMG 2020-03-10 
Revisionsberättelse, revisorerna i SBRF 2020-03-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att 
skyndsamt undersöka möjligheten till och konsekvenserna av en avveckling av SBRF samt att 
undersöka hur en organisation för hur räddningstjänsten i Stenungsunds kommun kan 
bedrivas. 
 
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut och föreslår att kommunstyrelsen 
avslår Maria Renfors (M) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag. Därefter frågar 
ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Maria Renfors (M) förslag. 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag. 
Nej-röst för Maria Renfors (M) förslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson 
(S), Jan Rudén (S), Christian León Lundberg (ST), Mattias Vernberg (MP) och Jimmy 
Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Ulla Johansson (SD), Helena Nävergårdh (M), Martin Hollertz (L), Daniel Söderström (M) 
och Nedzad Deumic (KD). 
 
Med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Maria Renfors (M) 
förslag 
 
Beslut skickas till 
Marcus.sundberg@sbrf.se 
Maria.holmberg@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/968
2019-12-04

 
Maria Holmberg Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Årsbokslut Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2019 

 
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 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund beslutade 2020-02-12 § 16 att 
förorda ägarkommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2019. Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige 
beviljar ledamöterna i förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beskrivning av ärendet 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-26 
Årsredovisning 2019 
Protokoll direktionen 2020-03-17 
Revisionsutlåtande KPMG 2020-03-10 
Revisionsberättelse, revisorerna i SBRF 2020-03-17 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.sundberg@sbrf.se 
Maria.holmberg@stenungsund.se
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Förbundsledningen sammanfattar det 
gångna verksamhetsåret
Förbundsledningen har under året 2019 fortsatt 
sitt arbete med att skapa förutsättningar och 
arbetat aktivt för en bättre hållbar organisation. 
För ledningsorganisationen och för vår personal 
har det gångna verksamhetsåret återigen varit 
mycket ansträngande där vi hanterat stor 
bemanningsproblematik främst inom den operativa 
avdelningen.  
 
Sommaren 2019 var inte lika besvärlig som 2018 
men medförde likväl stort belastning på samtliga 
räddningstjänster i Sverige. Den tidiga våren hade 
till följd, torka med hög brandrisk och detta fortsatte 
under sommaren. Dessa väderförhållanden medförde 
att förbundet fick värdera sin förmåga vid händelse av 
brand i skog och mark. Vårens torra och varma väder 
orsakade särskilt en större skogsbrand i Hjärtum inom 
Lilla Edets kommun. Förbundet fick värdefull hjälp av 
samverkansavtalet inom Göteborgsregionen (GR). 

Vår mötesstruktur för olika personalgrupper 
har utvecklats och förväntas skapa ytterligare 
delaktighet i vårt arbete. Det är väl känt att 
förändringsprocesser kan vara djupt besvärliga, 
detta är något som organisationen Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) har fått erfara. 

Ett viktigt arbetsmiljöarbete har påbörjats under 
året, där våra medarbetare har fått tydliggöra vilka 
fokusområden vi tillsammans behöver utveckla.
Under året har också förbundsledningen till viss del 
förändrats, och ett utvecklingsarbete pågår inom 
ledningsgruppen. Förbudets ekonomiska ramar är 
under utredning av våra medlemskommuner.

SBRF vill arbeta för en gemensam målbild, där ledning 
och personal ser samma mål där vårt fokus ligger på 
verksamheten och dem vi är till för.

Avslutningsvis vill vi tacka all personal, ledning och 
direktion för era värdefulla insatser och för ert 
engagemang under det gånga verksamhetsåret. 

Patrick D’Imporzano 
Tf Förbundsdirektör

Linda-Maria Hermansson 
Ordförande Direktionen
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Omvärldsanalys
Förbundet har påbörjat sitt arbete med att planera för 
höjd beredskap. Utsedd personal har under hösten 
2019 deltagit och kommer under våren 2020 att 
deltaga vid totalförsvarsövningar i samverkan med 
våra medlemskommuner. Ett viktigt arbete återstår 
för att klarlägga förbundets uppdrag och resurser 
utifrån tilldelat ansvar, för att stödja Försvarsmakten 
och kommuninvånarna i händelse av krig.

Under hösten deltog SBRF i en dialog med 
Länsstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB), vars syfte var att lämna 
synpunkter på utvecklingsmöjligheter för 
räddningsvärn. MSB har av regeringen fått i uppdrag 
av att ge kommunerna stöd i sitt arbete med att 
utveckla och stödja räddningsvärn. 

Gränslös samverkan
Den 1 oktober gick SBRF in i gemensam 
systemledning tillsammans med övriga samverkande 
räddningstjänster och räddningstjänstförbund
inom GR. Samarbetet innebär en gemensam 
räddningsledning i GR med en räddningschef 
i beredskap (RCB), som på uppdrag av de 5 
räddningscheferna ansvarar för händelser inom 
samma geografiska ansvarsområde. I samband 
med inträdet i systemledningssamverkan infördes 
funktionen Chef och stabsresurs (CSR) i SBRF samt i 
samtliga samverkande organisationer. 

Samarbetet innebär ett förstärkt ledningsstöd 
med bl.a stabsarbete, ytterligare befälsnivåer samt 
en bättre samövad insatspersonal över tid. Detta 
samarbete beräknas också bidra till att utbildningar 
och övningar kan genomföras till en bättre kvalité 
samt med god ekonomisk hushållning. Under året har 
flertalet utbildningar genomförts med anledning av 
förbundets inträde i gemensam systemledning.

 
Med bakgrund av de statliga utredningar som 
redovisats, om behovet av ett välorganiserat och 
uthålligt ledningssystem, kan lagkrav komma 
att införas på systemledning för kommunal 
räddningstjänst. Med detta i åtanke är SBRF väl 
rustat inför framtiden. Följande räddningstjänster 
och räddningstjänstförbund ingår i systemledningen: 
Räddningstjänsten Storgöteborg, Alingsås Vårgårda 
Räddningsförbund, Bohus Räddningsförbund, 
Öckerö Räddningstjänst samt Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund. 

Närvaro i 
medlemskommunerna
För att skapa ökad trygghet, säkerhet och närhet till 
våra medlemskommuner och dess invånare deltar 
SBRF vid eller arrangerar flertalet informations- och 
utbildningsinsatser runt om i förbundsområdet. 
Informations- och eller utbildningsinsatser som 
genomförts under 2019 var bland annat Öppet 
hus på våra stationer, Träbåtsfestival på Tjörn, Lilla 
Edetmässan och Julmarknader. 

Samverkan inom Västra 
Götaland
SBRF är en del av organisationerna i Räddsam VG, ett 
samverkans forum för räddningstjänstorganisationer 
inom Västra Götaland. Varje år genomförs två 
ledningskonferenser där samverkansfrågor och viktiga 
utvecklingsfrågor diskuteras. Ett viktigt samarbete 
som ger tyngd i samtal med statliga myndigheter och 
organisationer. Möjligheten till att tillsammans svara 
på remisser från exempelvis MSB, Regeringskansliet 
med mera kan överenskommas inom Räddsam VG.

Nya avtal
Under året har SBRF ingått i nytt avtal 
gällande GR systemledningssamverkan med 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och övriga 
organisationer i systemledningssamarbetet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Måluppföljning
SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna 
Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Förbundet har 
cirka 200 anställda som tillsammans arbetar för 
medborgarnas säkerhet. Vi arbetar alla för att nå 
visionen om ett tryggt och säkert samhälle för alla.

Uppdrag
Uppdraget är att förebygga olyckor och att
snabbt och effektivt genomföra olika typer av
räddningsinsatser. SBRFs vision är ett säkert och 
tryggt samhälle för alla som bor, verkar och vistas 
i vårtområde. För att uppnå denna vision arbetar 
förbundet före under och efter olyckor genom att:

Informera
Förbundet utbildar och informerar medborgarna 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. Samtliga 
medarbetare i förbundet delar aktivt med sig av 
kunskap och erfarenhet om hur man förhindrar en 
olycka och hur man ska agera om de ändå inträffar.

Hantera
Fasen under olyckan omfattar alla insatser som 
sker vid en olycka och på skadeplatsen. Snabba 
räddingsinsatser genomförs för att rädda och skydda 
människor, miljö och egendom. 

Utveckla
Arbetet pågår med att ständigt förbättra 
verksamheten. Detta sker genom att löpande utveckla 
räddningsinsatserna och det förebyggande arbetet för
att anpassa organisationen mot samhällets risker.

Visionen ett säkert och tryggt samhälle för alla 
införlivas genom förbundets inriktningsmål, i syfte 
att skapa en bättre vardag för medborgarna i våra 
medlemskommuner. 

Direktionen har antagit två finansiella mål och fem 
inriktningsmål för verksamheten 2019. Dessa mål  
följer det för förbundet fastslagna handlingsprogram 
enligt Lagen om skydd mot olyckor  
(fastställdes under 2018 av direktionen). 

Utvärdering av måluppfyllnad
För att kunna mäta hur pass väl respektive mål 
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje 
prestationsmål från 0 till 100 %. Där 100 % betyder 
att prestationsmålet är helt uppfyllt. För att få en 
indikation på hur bra ett säkerhetsmål uppfylls räknas 
ett medelvärde ut för de prestationsmål som lyder 
under säkerhetsmålet. Om ett mål ej uppfyllts till 
100 % skall en förklaring redovisas. Utvärderingen 
skall vara utförd inför framtagandet av den årliga 
verksamhetsplanen. Ansvarig för att utvärdering 
av måluppfyllnad utförs är chef för förebyggande 
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) och 
chef för operativ verksamhet (mål för operativ 
räddningstjänst).

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
Förbundets finansiella mål är: 

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

Utfallet för 2019 är att 15% är egenfinansiering. 
Vilket innebär att målet är uppfyllt till 100% 

• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel 

Samtliga reinvesteringar har inte finansierats med 
egna medel vilket innebär att målet inte uppfyllt.  

Måluppföljningen visar att de finansiella målen 
uppfylls till 50% samt att 75% av inriktningsmålen är 
uppfyllda. Med anledning av ovanstående resultat 
samt tillsammans med årets resultat uppnås inte god 
ekonomisk hushållning. I balanskravsutredningen 
beskrivs vilka åtgärder som kommer att vidtas under 
nästkommande år. 
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Resultat inriktningsmål

Inriktningsmål 1: Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken skall minska

Prestationsmål förebyggande
1-A Insatsstatistik ska analyseras för att kunna identifiera olycksdrabbade korsningar/vägavsnitt. 
Berörda myndigheter skall informeras.
1-B Räddningstjänsten skall minst 2 gånger per år bevaka några trafikfarliga korsningar eller platser 
under trafikintensiv period och föra statistik på tillbud som kan observeras.
1-C Samverka i olika forum med berörda myndigheter i syfte att uppnå en förbättring av trafiksäker-
heten.
Prestationsmål operativt
1-D Samtliga kommunala räddningsstyrkor skall årligen (minst en gång) öva trafikolycka.

Antalet omkomna och 
svårt skadade i trafiken 
ska minska

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

1-A

1-B

1-C

1-D

Kommentar till ej uppfyllda mål  
1-A - Skrivelse antagen av direktionen har skickats till trafikverket angående problemet med suicid vid Tjörnbroarna. 
Trafikingenjör i Stenungsund har uppmärksammats om korsning på Ucklumsvägen med många olyckor. Det har dock inte 
arbetats systematiskt med målet. 
1-B - Har inte genomförts i samtliga medlemskommuner. 

 
Inriktningsmål 2: Antalet omkomna på grund av drunkningsolyckor skall minska

Prestationsmål förebyggande
2-A Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor skall utföras kontinuerligt på kommunernas hamnar,
badplatser och liknande vattennära anläggningar.

Prestationsmål operativt
2-B Samtliga kommunala räddningsstyrkor ska årligen genomföra övning i ytvattenlivräddning.
2-C Stenungsund och Tjörns styrkor ska genomföra samverkansövningar med 
Sjöräddningssällskapet.

Antalet omkomna 
på grund av 
drunkningsolyckor skall 
minska

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

2-A

2-B

2-C
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Inriktningsmål 3: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större 
och mer omfattande brand 

Prestationsmål förebyggande
3-A Tillsyn 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.
Prestationsmål operativt
3-B All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand i byggnad för 
att kunna ge råd till den enskilde och för att kunna utveckla förmågan att effektivare genomföra
räddningsinsatser.
3-C Räddningsvärnspersonalen skall särskilt utbildas i skydd mot brandspridning i brandfarlig
bebyggelse.

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

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

3-A

3-B

3-C

Kommentar till ej uppfyllda mål  
3-B - Kompletterande utbildning har inte genomförts av samtlig operativ personal.   
3-C - Målsättningen har på grund av förbundets ansträngda ekonomiska läge inte kunnat uppnås och flyttas fram till 2020.
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Inriktningsmål 4: Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom  
godtagbar tid och på ett effektivt sätt 

Prestationsmål operativt
4-A Samtlig operativ personal ska genomgå övningar där förmåga efter vad som krävs i tjänsten 
mäts.
4-B Det skall finnas planer för samverkan med andra räddningstjänster och övriga tillämpbara  
aktörer.

Räddningsinsatser ska påbörjas 
och genomföras inom godtagbar 
tid och på ett effektivt sätt

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

4-A

4-B

Kommentar till ej uppfyllda mål  
4-A - Målsättningen har delvis uppnåtts genom de olika typer av moment som genomförs på övningar. Dock kvarstår arbetet 
med att göra bedömningsmetoden mindre subjektiv till att bli mer mätbar genom förmågebeskrivningar. 
4-B - Målsättningen har på grund av förbundets ansträngda situation och ekonomiska läge enbart delvis uppfyllts.

Inriktningsmål 5: Gränslös Räddningstjänst GR-regionen, genomförande av  
ledning inom Göteborgsregionen GR i samverkan, enligt uppdragsdirektivet
”Gränslös räddningstjänst”
5A - Att genomföra och slutföra kopplingen med Räddningstjänsten Storgöteborgs Ledningscentral
angående larm och ledning för att nå upp till en gränslös räddningstjänst.

Gränslös Räddningstjänst  
GR-regionen, genomförande av  
ledning inom Göteborgsregionen GR 
i samverkan, enligt uppdragsdirekti-
vet ”Gränslös räddningstjänst””

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

5-A
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Ekonomisk analys
 
Resultatanalys
Årets resultat är negativt och uppgår till - 2 413 tkr. 
Exkluderas extra ordinära intäkter är resultatet  
-7 687 tkr. De extraordinära intäkterna avser intäkter 
från medlemskommunerna avseende återställande 
av 2018 år negativa resultat, samt schablonersättning 
från Myndigheten för samhällsskydd, MSB, avseende 
en större brand våren 2019.
Verksamhetens resultat uppgår till -7 687 tkr. 
Intäkterna är 2 477 tkr högre än vad som budgeterats. 
Intäkterna för automatlarm har ökat med  
550 tkr jämfört med budget. Vidare har Myndigheten 
för Samhällsskydd och beredskap beslutat om 
ersättning på för branden i Hjärtum våren 2019. 
Medlemskommunerna har beslutat att höja 
medlemsbidraget avseende overheadkostnader 
med 930 tkr för 2019. Kostnaderna är 10 160 
tkr sämre än budget, där den största posten är 
personalkostnader som uppgår till 4 950 tkr. 
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. 
Pensionskostnaderna har ökat med 2 700 tkr, vilket 
innefattar både avsättningen till förmånsbestämd 
ålderspension samt avgiftsbestämd ålderspension. 
Kostnader för underhåll och reparationer av 
förbundets fordonspark har ökat med ca 1 000 tkr.

ölmBalanskravsresultat
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. För att nå budget 
i balans under en treårsperiod arbetar förbundet 
aktivt med att skapa en organisation som säkerställer 
både att lagkraven uppfylls samt att vakanta tjänster 
tillsätts, så att inköp på övertid minimeras. Det 
ackumulerade underskottet för 2018 regleras av 
medlemskommunerna 2019. 

Avstämning av balanskrav, tkr 2019 2018 2017
Årets resultat enligt resultaträkningen -2 413,0 -4 832,0 507,0
 - Samtliga relaisationsvinster - - -
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -2 413,0 -4 832,0 507,0
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv    
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv    
Balanskravsresultat -2 413,0 -4 832,0 507,0
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Intäkter och kostnader 
Resultatet efter finansiella poster är -7 687 tkr.
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag) 
uppgår till 18 507 tkr, vilket är 15% bättre utfall 
jämfört med budget. Det största intäkterna är 
ersättning för automatiska brandlarm, tillstånd 
och för övriga avtal. Den största enskilda post som 
påverkar ökningen är intäkten med  
1 400 tkr från MSB avseende ersättning för kostnader 
i samband med en storbrand i Hjärtum våren 2019. 
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna, 
Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund, ersätter förbundet 
med beslutad andel enligt förbundsordningen. 
Medlemsintäkten är förbundets största intäkt och 
uppgår 2019 till 45 232 tkr, vilket är 70% av de totala 
intäkterna. Under året har medlemskommunerna 
tillskjutit medel motsvarande 5 760 tkr dels för att 
täcka 2018 underskott samt merkostnader för köpta 
administrativa tjänster. Utöver medlemsintäkten 
utgör samverkansavtalet mellan förbundet och 
industrierna 17%. 
 
Verksamhetens kostnader uppgår till 69 178 tkr 
att jämföra med 62 603 tkr för 2018, vilket är en 
ökning med ca 10%. Personalkostnaderna är den 
enskilt största kostnadsposten och utgör 73% av 
förbundets totala kostnader. Pensionskostnaden 
har ökat från föregående år med 2 700 tkr, där den 
största kostnaden är förändringen i förmånsbestämd 
ålderspension FÅP.  Pensionskostnaderna är baserade 
på uppgifter från KPA pension per 2019-12-31.
Kostnaderna för reparation av fordon är högre än 
budget pga av en äldre fordonspark.  Utfallet för 
kapitalkostnader har varit lägre under året på grund 
av att investeringstakten förskjutits till senare delen av 
året jämfört med budget.

Finansnetto
Finansiella intäkter uppgår till 16 tkr. 
Finanskostnaderna uppgår till -173 tkr. 
Räntekostnader för upptagna reverslån avseende 
anläggningstillgångar med respektive ägarkommun 
uppgår till -129 tkr. Resterande kostnad fördelar sig 
på avgift bank och ränta skattekonto. 

Avskrivningar och investeringar
Avskrivningarna för året redovisar ett överskott om 
753 tkr. Investeringsbudgeten för 2019 var 3 700 tkr. 
Under året har investering aktiverats för 3 531 tkr. 

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  
4 440 tkr, vilket är en minskning med 350 tkr jämfört 
med 2018.

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 4 440 tkr.

Fordringar och skulder
Semesterlöneskuld har under året reglerats 
från ägarkommunerna. Den upparbetade 
semesterlöneskulden uppgår till 2 241 tkr. 
Årets förändring har inneburit en minskning av 
semesterlöneskulden med 126 tkr.

Reverslån på 6 650 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 
pensionsåtagandet. Årets negativa resultat har 
inneburit att soliditeten försämrats från -13,7% 
2018 till - 19,0% 2019. 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.
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RÄDDNINGSVÄRN
RÄDDNINGSSTATIONER

Kompetensförsörjning
Förbundet har som så många andra räddningstjänster 
i Sverige problem med bemanning och rekrytering 
främst av beredskapspersonal. Rekryteringsproblem 
inom förbudsområdet beror delvis på att 
kommuninvånare pendlar ut från bostadsorten till 
arbete på annan ort.
Ett arbete pågår med medlemskommunerna för att 
identifiera möjligheterna för kommunanställda att bli 
brandman i beredskap inom SBRF. 
SBRF deltog även 2019 i ”Brandman på jobbet-
dagen”, en rikstäckande kampanj på initiativ 
av Räddningstjänstens Riksorganisation för 
Beredskapsfrågor, som syftade till att synliggöra både 
brandmän och deras huvudarbetsgivare men även 
för att öka och fånga intresset för att arbete som 
Räddningspersonal i Beredskap.  
Förbundet ser en tydlig trend av ökad konkurrens 
av behörig personal till vårt yrkesområde. Det är av 
största vikt att organisationen SBRF aktivt arbetar 
vidare mot att stärka vårt varumärke och på så sätt bli 
en attraktivare arbetsgivare. 

Räddningsvärn
Räddningsvärnen 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 de fyra brandstationer i förbundet 
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste 
lämna brandboden 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 brandboden. Räddningsvärnen 
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). 

Väsentliga personalförhållanden

Området SBRF
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Jämställdhet och mångfald
SBRF verkar för en jämställdhet och mångfald 
inom organisationen. Konkret innebär detta att i 
samband med rekryteringskampanjer samt kontakt 
med allmänheten och kommuninvånare informerar 
förbundet om möjligheten att söka anställning i 
SBRF. Förbundet verkar för att alla människor ska 
ha lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar 
att arbeta inom verksamheten. Målsättningen är en 
arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkningar. 
En jämställd arbetsplats skapar förutsättningar för att 
kunna rekrytera och behålla all den kompetens som 
vi inom SBRF behöver. Verksamhetens uppdrag är 
att skydda människors liv och hälsa samt egendom 
och miljö. För att klara uppdraget krävs en förståelse 
för människors olika livsvillkor, och en förmåga att 
möta dem i vardagen samt att möjliggöra en levereras 
av jämställd service till kommuninvånare och dess 
besökare.

Arbetsmiljöarbete
Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara 
en naturlig del i den dagliga verksamheten inom 
SBRF. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden 
på arbetsplatsen, sociala, organisatoriska liksom 
fysiska förhållanden. Inom organisationen SBRF 
finns avtal med företagshälsovården för att ge stöd 
i hela arbetsmiljöarbetet. Under året 2019 har en 
medarbetarundersökning genomförts, bristerna som 
framkommit visar på att arbetsgivaren måste vara 
engagerad och tillsammans med sin personal bedriva 
ett resultatrikt förebyggande arbetsmiljöarbete.
Med anledning av undersökningen och det resultat 
som presenterades planeras flertalet aktiviteter under 
kommande verksamhetsår.
För närvarande planeras också en översyn och ett 
arbete med att revidera och färdigställa förbundets 
systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

Området SBRF
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Vid mättillfället den 31 december 2019 var antalet 
månadsavlönade anställda i förbundet 43  personer. 
Antalet tillsvidareanställda var 40 och antalet 
visstidsanställda var 1. En stor del av förbundets 
bemanning består av brandmän anställda på 
RiB-avtalet, dessa uppgick vid mättillfället till 108 
personer. 

Antal 
anställda

Allmänna 
bestämmelser 

(AB)

Räddnings-
personal i 

Beredskap (RiB)
Män 34 107
Kvinnor 6 1
Totalt 40 108

Sysselsättningsgrad
Av de 40 tillsvidareanställda har 39 personer 
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de 
månadsavlönade är 99,4%.

Antal 
anställda

Heltid Deltid

2019 2018 2019 2018
Män 34 42 107 108
Kvinnor 6 9 1 3
Totalt 40 51 108 111

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-dec 2019 var 
2,09  % vilket är en sänkning med 1,51 % jämfört med 
2018. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män 
redovisas inte av integritetsskäl. 

Sjukfrånvaro 
per 
åldersgrupp

jan-dec 
2019

jan-dec 
2018

< 29 år 1,66 % 1,6 %
30-49 år 0,75 % 2,6 % 
> 50 år 5,11 % 6,6 %
Totalt 2,09 % 3,6 %
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Resultaträkning, tkr
Not 2019 2019 2018

Utfall Budget Utfall
Verksamhetens intäkter 2 18 507 16 030 16 645

Verksamhetens kostnader 3 -69 178 -57 288 -62 603

Avskrivningar 4 -3 021 -3 774 -3 371

Verksamhetens nettokostnader -53 692 -45 032 -49 329

Kommunbidrag 5 46 162 45 232 44 782

Verksamhetens resultat -7 530 200 -4 547

Finansiella intäkter 16 - 18

Finansiella kostnader 6 -173 -200 -303

Resultat efter finansiella poster -7 687 0 -4 832

Extra ordinära poster 7 5 274

Årets resultat -2 413 0 -4 832

2019 2018
Maskiner och inventarier 8 10 411 9 900

Anläggningstillgångar 10 411 9 900

Kortfristiga fordringar 9 25 000 19 528

Checkräkningskredit - 2 131

Omsättningstillgångar 25 000 21 659
TILLGÅNGAR 35 411 31 559
Eget kapital -4 325 507

Årets resultat -2 413 -4 832

Eget kapital -6 738 -4 325

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 10 3 573 3 855

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 10 867 935

Avsättning för pensioner och liknande 4 440 4 790
Checkräkningskredit 6 495 -

Långfristiga skulder 11 6 650 9 482

Kortfristiga skulder 12 24 564 21 612

Skulder 37 709 31 094
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 35 411 31 559

Soliditet -19,0% -13,7%

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning, tkr
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Kassaflödesanalys, tkr
Not 2019 2018

Löpande verksamhet
Rörelseresultat -2 413 -4 832

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- avskrivningar 3 021 3 371

Förändring av avsättning till pensioner inkl löneskatt -350 3 609

Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 258 2 148
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -5 473 -14 965

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 9 447 2 045

Kassaflöde löpande verksamhet 3 974 - 12 920
Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3  531 -544

Kassaflöde investeringsverksamhet -3 531 -544

Ökning/minskning av långfristig skuld 11 -2 832 -2 791

Kassaflöde finansieringsverksamhet -2 832 -2 791

Ökning /minskning av likvida medel -8 626 -14 107

Likvida medel vid årets början 2 131 16 238

Likvida medel vid årets slut 0 2 131
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LÄGG IN BILD

NOTER
Redovisningsprinciper
I detta avsnitt beskrivs de redovisningsprinciper som 
används av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 
Principerna syftar till att ge en god bild över 
förbundets ekonomiska resultat.

Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), 
tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper 
överensstämmer i huvudsak med Lagen om 
Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR) 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 R4 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 2018.

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. 
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 kommuns 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 
2019 års förändring.
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Noter
Not 2  Verksamhetens intäkter 2019 2018
Samv, avtal med industrier i Stenungsund 11 354 10 907

Tilläggsuppdrag Tjörn 386 343

Tilläggsuppdrag Lilla Edet 753 827

Mynd, för samhällsskydd och beredskap 376 656

MSB hjärtum branden 1 405 0

Automatlarm 2 483 2 075

Utbildning 367 514

Avgift tillstånd/tillsyn 320 239

Övrigt 1 063 1 084

Summa 18 507 16 645

Not 3  Verksamhetens kostnader
Arvoden 201 218

Lönekostnader 34 490 34 292

Personalomkostnader 10 707 10 320

Pensioner särskild löneskatt 1 041 885

Pensioner 4 395 2 283

Lokaler 4 350 3 804

Material 9 382 7 995

Främmande tjänster 4 612 2 806

Summa 69 178 62 603

Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan 3 021 3 371

Summa 3 021 3 371

Not 5 Kommunbidrag
Förbundsbidrag Stenungsund 14 545 14 094

Förbundsbidrag Tjörn 17 845 17 360

Förbundsbidrag Lilla Edet 13 772 13 328

Summa 46 162 44 782

Not 6 Finansiella kostnader
Ränta reverslån 128 245

Avgift bank 27 32

Ränta skattekonto 18 26

Summa 173 303

Not 7 Extra ordinära poster
Kommunbidrag reglering 2018 års 
underskott

4 831

MSB - Schablonintäkt 443

Summa 5 274 0

ldjnfj
Not 8 Anläggningstillgångar 2019 2018
Byggnadsinventarier 52 52

Bilar och andra transportmedel 12 660 9 699

Förbättringsutg på fastigheter 635 660

Övriga maskiner och inventarier 6 820 6 643

Ack av- och nedskrivningar -9 756 -7 154

Summa 10 411 9 900

Not 9 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 23 934 16 024

Värdereglering kundfordringar -38 -38

Löneskulder 0 10

Avräkning för skatter och avgifter 105 30

Fordran mervärdesskatt 292 638

Beräknad ing mervärdesskatt, 
förvärv från utlandet

16 0

Övriga interimsfordringar 691 2 864

Summa 25 000 19 528

Not 10 Avsättning för pensioner och liknande
Förmånsbestämd avsättning 3 573 3 855

Särskild löneskatt 867 935

Summa 4 440 4 790

Not 11 Långfristiga skulder

Reverslån med ägarkommunerna 9 482 12 273

Amortering -2 832 -2 791

Summa 6 650 9 482

Not 12 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 962 1 951

Personalens källskatt 1 026 992

Upplupna semesterlöner 2 242 2 368

Särskild löneskatt 671 375

Avgiftsbestämd ålderspension 1 692 473

Övriga interimsskulder 15 971 15 453

Summa 24 564 21 612

 Särskild upplysning
Not 13 Räkenskapsrevision

Revisionsuppdrag 84 101

- varav  räkenskapsrevision 32 14

Kostnad för räkenskapsrevision avser de kommunala        
revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport 
samt årsredovisning.
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DRIFTS- 
REDOVISNING
Resultat i förhållande till 
budget
Resultatet för SBRF uppgår till – 2 413 tkr.
Den enskilt största posten är en extra ordinär intäkt 
under året med 4 831 tkr som avser tillskjutna medel 
från medlemskommunerna avseende 2018 års 
underskott. Övriga avvikelse presenteras mer i den 
ekonomiska analysen, samt nedan i varje verksamhet.

Driftsredovisning
Tkr Utfall 

2019
Budget 
2019

Avvikelse

Förtroendevalda -475 -530 55

Förbundsledning/
stab

-10 615 -9 411 -1204

Operativ avdelning -32 777 -28 284 -4493

Förebyggande 
avdelning

-3 307 -3 233 -74

Avskrivningar -3 021 -3 774 753

Nettokostnad -50 195 -45 232 -4963

Finansverksamhet 42 508 45 232 -2724

Medlemsintäkt 2018 
års underskott

4 831 0 4 831

Schablonersättning 
MSB

443 0 443

Årets resultat -2 413 0 -2 413

Verksamheten
Årets samlade budgetavvikelse för verksamheten 
uppgår till -7 687 tkr, vilket kan jämföras med 
– 3 677 tkr föregående år. Samtliga verksamheter 
förutom förbundets förtroendevalda redovisar ett 
budgetunderskott, där den största budgetavvikelse 
härrör till den operativa verksamheten och förklaras 
främst med ökade kostnader för inköpt personal. 
Vad gäller utfallet för förbundets förtroendevalda 
har de en positiv budgetavvikelse, beroende på att 
samtliga ledamöter inte haft möjlighet att närvara på 
samtliga möten.

Kostnaderna för förbundsledning/stab har ökat 
jämfört med budget med 1 200 tkr Under året har det 
saknats insatsledare och räddningschef i beredskap. 
Detta har resulterat i högre beredskapskostnader än 
budgeterat. Fler personer har under året genomgått 
utbildning så att dessa funktioner kan besättas med 
ordinarie personal framöver.

Förebyggande avdelningen redovisar ett mindre 
underskott.

Årets kostnader för avskrivningar är lägre än vad som 
budgeterats, främst beroende på att de planerade 
investeringarna uppkommit i slutet på året.

Under finansverksamheten finns avsättningen för 
pensioner redovisade, som under året ökat med 
2 700 tkr, där avsättning till förmånsbestämd 
ålderspension, FÅP, har ökat. Semesterlöneskulden 
har minskat jämfört med föregående.

INVESTERINGS- 
REDOVISNING
I tabellen nedan redovisas de investeringar som 
bokförts under 2019. Samtliga pågående investeringar 
har avslutats under året.

Investeringsredovisning
Tkr Budget 

2019
Utfall 
2019

Avvi-
kelse

Rökskydd 300 264 36
Räddningsutrustning 100  100
Rakelradio 6 st 30 33 -3
Slang 70 70 0

Löpband  12 -12

Tankbil 3 200 3 152 48

Summa 3 700 3 531 169

Den enskilt största investeringen under året är 
inköp av en ny tankbil som togs i bruk under 
senare delen av året. Vidare har investeringsplanen 
följts och förbundet har även investerat i ny slang, 
rökskyddsutrustning, räddningsutrustning samt Rakel 
kommunikationsutrustning.
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Förebyggande 
Förbundets förebyggande arbete genomsyrar 
hela organisationen och fokuseras på information, 
utbildning, rådgivning, samverkan och tillsyn. 
Hela organisationen skall förmedla förbundets 
förebyggande kunskap och arbeta med förebyggande 
åtgärder. 

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

Skapa förmåga att förebygga 
oönskade händelser
Genom att arbeta nära och tillsammans med 
alla förbundet är till för kan verksamheten på 
så vis nå längre för att öka säkerheten i våra 
medlemskommuner. Genom att stärka den enskildes 
förmåga att förebygga och hantera olyckor skapas 
ett bättre och säkrare samhälle. Detta sker genom 
att kontinuerligt utbilda medlemskommunernas 
anställda i bland annat brandkunskap för alla (BKA) 
och hjärt- och lungräddningsutbildningar (HLR).
Att utbilda medlemskommunernas skolelever är en 
viktig del av förbundets uppdrag. Ett uppdrag som 
startar redan i förskoleklasserna, med ett första 
möte där barnen ges infomration om brandskydd i 
hemmet såsom att alltid släcka levande ljus, kontroll 
av brandvarnare och vad man ska göra om det börjar 
att brinna. Utbildningen till skoleleverna följs sedan 
under hela skoltiden,  i årskurs två, fem och åtta, 
informeras och utbildas eleverna i koncepten  
”Du behövs” och ”Upp i rök”. Genom dessa koncept 
ges 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. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8278 personer

Brandkunskap  
för alla   359

Information till 
allmänheten 62 tillfällen

Hjärt- och 
lungräddning 238

              deltagare
deltagare

Antal vi informerat/utbildat 2019

Information och förebyggande arbete
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Evenemang
Traditionen att hålla öppet hus under sportlovs-
veckan är ett uppskattat event på våra stationer från 
både besökare och personal. Förbundets stationer 
öppnar upp portarna för sportlovslediga barn och 
vuxna men även fritids och förskoleklasser. Utöver 
att visa våra besökare brandstationerna och hur 
brandmännen arbetar, visas fordonen och barnen får 
även testa sina kunskaper i brandskydd i form av en 
tipspromenad. Besökarna får även prova på att släcka 
en mindre brand med brandfilt eller pulversäckare. 

Förbundet strävar efter att ha en aktiv roll vid 
evenemang i hela förbundets 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 som möjligt. Under 2019 
deltog SBRF bland annat på Julmarknad i Lilla 
Edet, Träbåtsfestivalen på Tjörn och Skogens dag i 
Stenungsund.

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 2019 har drygt 110 personer svarat 
på checklistan som tagits fram av förbundet.

Kan utrymma på ett säkert sätt

Ja 103 st Nej 6 st

Hanteras levande ljus säkert?

Ja 107 st Nej 2 st

Sker rökning på ett säkert sätt?

Ja 104 st Nej 5 st

Hanteras spisen på ett säkert sätt?

Ja 108 st Nej 1 st

Finns det fungerande brandvarnare? 

Ja 99 st Nej 10 st

Noteras kan att 9 % 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. Under 
2019 har brandinspektörer utbildats så att 
individanpassat brandskydd kan införas i samtliga 
medlemskommuner.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.

Tillsyn Antal

LSO 56 st
LSO+LBE 7 st
LBE 10 st
Totalt 73 st

Tillstånd LBE 
SBRF utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig 
och explosiv vara på delegation av förbundets 
direktion. Under året har 20 st tillstånd för brandfarlig 
vara handlagts, samt 9 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. 74 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 
SBRF är bland annat remissinstans åt 
polismyndigheten gällande offentliga arrangemang, 
mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden, samt 
åt alkoholmyndigheten gällande serveringstillstånd. 
Förbundet har besvarat 61 st övriga remisser under 
året.

Sotning
Förbundet handlägger tillstånd för fastighetsägare 
som vill sota sin egen fastighet. Under 2019 har 13 st 
tillstånd utfärdats.

61 st
Remissinsats åt 
bl a polisen
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61 st

Skogsbrand, Hjärtum 
Lilla Edet
Den i särklass mest omfattande händelsen i förbundet 
under 2019 var skogsbranden i Hjärtum, Lilla Edets 
kommun. Branden startade den 22 april som var 
annandag påsk och avslutades den 26 april klockan 
15:00. Det var ca 15 hektar skogsmark i svårt kuperad 
terräng som brann.

När första styrkan från Lilla Edet anländer ser de en 
brand som spridit sig från en tomtmark uppför en 
höjd in i skogen. Spridningen var snabb och styrkan 
försökte hinna med att lägga slangledning på båda 
sidor om branden. Snart stod det klart att spridningen 
fortsätter uppe på höjden och att vi står inför en 
ganska omfattande brand. 
Förstärkningar begärdes, förutom styrkor från eget 
förbund användes styrkor från både BORF, NÄRF och 
RSG. Totalt var det ca 40 man samt 12 brand- och 
tankbilar på händelsen under dag ett.

Efterhand så konstateras att händelsen blir mer och 
mer omfattande och därför delar man styrkorna i 
tre olika sektorer (områden) kring branden. Samtliga 
sektorer vattenförsörjdes från tankbilar. Vatten 
hämtades senare även från en sjö bara några hundra 
meter från brandplatsen. En ledningsplats med 
sjukvårdsberedskap upprättades i en villaträdgård där 
ägarna på ett föredömligt sätt bar fram utemöbler 
samt såg till att det fanns belysning, eluttag och kaffe 
under hela insatsen. Vid flera tillfällen kom grannar 
dessutom med nybakat fikabröd till platsen.

För att få en bra överblick användes tidigt i insatsen 
förbundets drönare, detta för att skapa en bättre 
överblick för insatsledaren. Längre in i insatsen kunde 
insatsledaren utöver drönaren även leda och få en bra 
överblick med hjälp av polishelikopter. En helikopter 
för vattenbegjutning begärdes tidigt men fördröjdes, 
dels på grund av att det fanns väldigt låg beredskap 
med helikopter över storhelgen dels på grund av 
en annan insats utanför Nygård där det behövdes 
helikopter.  
Under tidig kväll (dag ett) fick man fram vatten till 
samtliga ytterkanter av händelsen och därmed 
förhindra ytterligare spridning. Det fanns fortfarande 
stora områden inne i brandområdet som inte kunde 
nås med vatten. 
Ett stort problem var topografin med branta 
bergskanter och risk för att ramla ner. Topografin 
gjorde även att man fick lägga slang långa omvägar 
för att komma åt att släcka på alla bergskanter. 

Insatsledaren beslutade att bevakning, men inte 
någon aktiv släckning inne i brandområdet under de 
mörka timmarna.

Under dag två fortsätter släckningsarbetet från 
samtliga sektorer med att jobba sig inåt och försöka 
släcka alla ”grytor” (glödbränder nere i marken) som 
finns inne i brandområdet. Läget under sen kväll dag 
två bedömdes som lugnt och under kontroll, varvid 
ingen bevakning nattetid beslutades. Sent under 
natten går nytt larm från allmänheten om att man ser 
öppna lågor på brandplatsen. En vindkantring under 
natten gör att branden nu sprider sig åt syd väst, mot 
den bebyggelse där vi upprättat stabsplats. Enheter 
från både Lilla Edet och Stenungsund måste nu lägga 
nya slangledningar för att säkerställa att man inte 
får spridning till bebyggelsen. Efter ca en timma är 
kanterna säkrade och läget under kontroll.

Dag 3 och 4 fortsätter man  med personal från hela 
förbundet att släcka ”grytor” inne i området. Styrkorna 
fortsätter jobba i tre sektorer med 5-7 personer i varje 
sektor. Arbetet att släcka runt alla träd och rotsystem 
är ett tungt och smutsigt arbete. Ibland måste man 
gräva och spola ner flera decimeter i marken för 
att vara säker på att det inte finns någon glöd kvar. 
Regnmätare placerades ut i brandområdet för att få 
kunskap om hur mycket regn som fallit lokalt. 

Efter information och utbildning om hur bevakning 
och fortsatt eftersläckning ska ske lämnar 
Räddningsledaren fredagen den 26 april över ansvaret 
till markägaren. 

För förbundet återstod nu att hämta och rengöra all 
slang samt att laga all den materiel som var hårt sliten 
efter att använts nästan dygnet runt i flera dagar i 
sträck.
Efter genomförd insats kan vi konstatera att 
förbundet i samverkan med andra har relativt god 
förmåga att hantera omfattande skogsbränder. 
Förmågan att leda och skapa uthållighet har ökat med 
den GR-samverkan som startat under året. Under 
pågående insats hanterade förbundet dessutom 
flera andra räddningsinsatser. Bland annat en större 
skogsbrand utanför Nygård som pågick i ett par dygn. 
 
Tack vare samverkan kunde denna insats i princip 
helt hanteras av andra räddningstjänster inom GR. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det var 
en bra genomförd insats i Hjärtum där det förutom 
skador på skogen inte fanns några person eller 
egendomsskador.

Insatsen/händelsen pågick från 

22/4 - 26/4
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Insats och samverkan
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. Förbundet utvecklar och 
upprätthåller kompetens, metoder och tekniska 
resurser för att vara väl förberedda för olika typer av 
räddningsinsatser, samt bistår kommunerna vid kris 
eller samhällsstörning.  
Övning och utbildning är därför en del av varje 
arbetspass för den operativa personalen. 
Räddningsinsatser tenderar till att bli mer och mer 
komplicerade och svårare att hantera än tidigare samt 
att teknik och material i samhället blir mer komplext.

Förbundet har under året aktiverats på  
ca 850 räddningsinsatser och fördelningen per 
medlemskommun i procent är Lilla Edet 26 %, 
Stenungsund 50 % och Tjörn 24 %. 

Samverkan med andra aktörer
Samverkan kring gemensam systemledning inom 
Göteborgsregionen har fortsatt enligt plan och 
tillämpas sedan 1 oktober 2019. Ett samverkansarbete 
som stärker SBRF i sin ledningsförmåga samt 
möjliggör ett ökat stöd från övriga räddningstjänster 
vid omfattande olyckor inom vårt geografiska 
ansvarområde. Samarbetet har medfört omfattande 
utbildningsinsatser för samtliga befälsnivåer 
där det genomförts gemensamma scenario- 
och ledningsövningar. Flertalet utbildningar 
och gemensamma övningar ligger planerade 
inför kommande verksamhetsår. Insatsledare 
och insatschefer har börjat samåka i varandras 
närliggande områden i syfte att få ökad kännedom 
om geografi och riskbild. Detta arbete kommer 
fortsätta under 2020.

Samverkansövningar med kemresurser inom 
Göteborgsregionen har genomförts, där personal från 
Räddningstjänsten Storgöteborg deltagit vid övningar 
i Stenungsund.  

Sjöräddningen har länge varit en samverkanspartner 
då två av våra medlemskommuner ligger vid
kusten. Under hösten genomfördes ett 
samverkansmöte som skall resultera i en fortsatt god 
samverkans dialog och gemensam övningsplanering 
inför kommande verksamhetsår.
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Rådig insats
Rådig insats är en utmärkelse som privatpersoner 
uppmärksammas med från förbundet för sitt 
civilkurage. Vederbörande som får motta SBRFs 
utmärkelse Rådig Insats har genom sitt agerande 
visat mod och rådighet och på så vis räddat livet, eller 
försökt att rädda livet på en medmänniska eller på 
något annat sätt ingripit för att undanröja en olycka. 
Under 2019 hade förbundet förmånen att dela ut 
utmärkelsen till 6 st privatpersoner. 

Funktionen CSR
I samband med inträdde i GR 
systemledningssamverkan den 1 oktober förändrades 
funktionen RCB till nuvarande funktion CSR (Chef och 
stabsresurs) Det vill säga att RCB nu endast finns 1 
st.  i tjänst dygnet runt med bas i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). Funktionen CSR i SBRF finns 
tillgänglig dygnet runt i beredskap och 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 CSR i beredskap 
innebär bra förutsättningar för berörda aktörer att 
tillsammans uppnå samordning av de åtgärder som 
krävs för att hantera oönskad situationen, samtidigt 
som RCB är en naturlig kontaktyta för övriga aktörer 
som är involverade i händelsen. 

Antal trafikolyckor 
under 2019

140 st

Cirka 840  
räddningsinsatser under 2019

Hjälp till annan 
kommun 21 st

68 st
Antal sjukvårdslarm 
2019
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Framtiden för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund 
Förbundet ser med tillförsikt på framtiden och vill 
utvecklas i takt med att medlemskommunerna växer. 
Förbundsledningens målbild är att skapa en mer
hållbar och robust organisation som kan möta upp 
en framtida förväntad samhällsutveckling. En viktigt 
parameter i framtida arbetssätt är att tidigt ingå som 
en naturlig samverkanspart i samhällsplaneringen och 
genom detta stärka det förebyggande arbetet. 

Samhällsutvecklingen kan komma att medföra 
förändringar i en allt mer komplex riskbild. Kraven 
ökar på förbundets förmåga och samarbete över såväl 
geografiska som organisatoriska gränser förväntas 
ske. 
Verksamhet behöver ständigt utvecklas för att möta 
framtida utmaningar och krav från lagstiftaren och 
från kommuninvånarna. Förbundets egna operativa 
förmåga är i behov av genomlysning för att säkerställa 
att denna motsvarar identifierade riskbild. 
Förbundet ser behov av att utveckla sin förmåga när 
det gäller att kommunicera med medborgare som 
uppvisar en större mångfald av olika språk, kultur och 
sedvanor. 

Samarbetet med övriga räddningstjänster inom GR 
kommer att ge bättre förutsättningar och möjligheter 
till en gemensam beredskap för större komplexa 
händelser samt medföra en positiv utveckling inom 
områdena övning och utbildning.
Samarbetet ställer samtidigt krav på oss som 
organisation där vi förväntas vara en professionell 
samverkanspart.

SBRF står inför flertalet organisatoriska utmaningar 
några av dessa är, att bli en mer attraktiv arbetsgivare, 
stärka vårt varumärke och skapa samsyn inom vår 
egen verksamhet. Arbetet för skapa en ”vi känsla” 
inom organisationen är av stor vikt kommande 
verksamhetsår.

Ett arbete kommer också att startas upp för 
framtagande av ett nytt handlingsprogram där 
medlemskommunernas förtroendevalda kommer att 
definiera det framtida uppdraget, ett uppdrag vi med 
stolthet kommer att verkställa.
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Förbundsdirektionen

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

Direktionens arbete har fungerat bra och har under 2019 haft nio direktions möten, samt fyra möten med 
medlemskommunerna (medlemsråd). Direktionen har under 2019 genomfört två utbildningsdagar i syfte av att 
stärka representanternas kunskap inom gällande lagstiftningar och förbundets uppdrag. 
 

Presidiet       
Linda-Maria Hermansson (C), Ordförande, Stenungsund    
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet  
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn   
        
Ledamöter
Rikard Larsson (S), Tjörn
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Harry Berglund (S), Lilla Edet
   

Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M), LIlla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Peter Andersson (L), Tjörn
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
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Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M), LIlla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Peter Andersson (L), Tjörn
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
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1 Sammanfattning 
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) för räkenskapsåret 2019. Vår granskning utgör inte en 
revision enligt internationell standard för revision (ISA) utan följer god revisionssed i 
kommunal verksamhet. 
  
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL 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.  
Vi bedömer att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning och RKR:s rekommendationer. 

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 
Förbundets resultat efter finansiella poster uppgår till -7,7 mnkr (-4,8 mnkr). I 
jämförelse med föregående år har verksamheten haft ökade kostnader med 6,5 mnkr, 
medan intäkterna ökat med 1,9 mnkr. Största ökningen är kostnaden för personal. 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
årsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. 

1.2 Mål för verksamheten 
Enligt bestämmelser i Lagen om kommunal bokföring och redovisning ska förbundet i 
budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsbokslutet är 
förenligt med de beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 
För förbundet finns det i Verksamhetsplan 2019 definierat mål för god ekonomisk 
hushållning. God ekonomisk hushållning uppnås enligt förbundets verksamhetsplan 
när de finansiella målen uppfylls, samt att inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis.  

- Två finansiella mål 
1. Egen finansiering (exkl. industriavtal) ska uppgå till minst 7 % av 

kommunbidraget.  

2. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.  
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- Fem inriktningsmål  
1. Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska minska 
2. Antalet omkomna på grund av drunkningsolyckor skall minska 
3. Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större och mer 

omfattande brand 
4. Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom godtagbar tid och på 

ett effektivt sätt 
5. Gränslös Räddningstjänst GR-regionen, genomförande av ledning inom 

Göteborgsregionen GR i samverkan, enligt uppdragsdirektivet ”Gränslös 
räddningstjänst” 

2 Inledning 
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för SBRF för 
räkenskapsåret 2019. Vår granskning utgör inte en revision enligt internationell 
standard för revision (ISA) utan följer god revisionssed i kommunal verksamhet. 
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 bokförings- och redovisningslag  
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, 

och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR  
- Interna regelverk och instruktioner  
- Beslut från förbundsdirektionen  
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2.3 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser förbundsdirektionens årsredovisning. 
Rapporten är sakgranskad av ekonomiavdelningen på Stenungssunds kommun. 

2.4 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har genomförts av Josefine Kjellberg, certifierad kommunal yrkesrevisor, 
under ledning av Johan Rasmusson, certifierad kommunal yrkesrevisor och 
auktoriserad revisor. 

2.5 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Det innebär att vi 
planerat och genomfört granskningen 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.  

  
                                                
1 Sveriges Kommuner och Regioner   
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Årsredovisningen 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2019. 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 

I granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning 
att anse att den bifogade resultat-och balansräkningen inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god 
redovisningssed. 
 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsredovisningen. 
 

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

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

3.3 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska förbundet i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål 
skall följas upp och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och 
delårsrapport. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de av förbundsdirektionen beslutade målen. 
Förbundet har fastställt två finansiella mål och fem inriktningsmål för verksamheten. 
God ekonomisk hushållning uppnås genom att de finansiella målen uppfylls samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis.  
I årsredovisningen görs en uppföljning kring mål och åtaganden, och det kan 
konstateras att 2 av de 5 inriktningsmålen är uppnådda, 2 delvis uppnådda och ett inte 
uppnått. Då återstår arbete med: 

- Inriktningsmål 1: antalet omkomna och svårt skadade i trafiken skall minska 
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- Inriktningsmål 3: minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större 
och mer omfattande brand 
- Inriktningsmål 4: räddningsinsatserna ska påbörjas och genomföras inom 
godtagbar tid och på ett effektivt sätt 
 

Ett av de två finansiella målen utgörs av att Reinvesteringar ska finansieras med egna 
medel. Under perioden har detta mål ej kunnat uppnås. Det andra finansiella målet, 
Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska uppgå till minst 7 % av kommunbidraget 
vilket vi anser har uppnåtts.  
Förbundet uppnår ett av de två finansiella målen och kan inte anses uppnå god 
ekonomisk hushållning. Årets resultat är negativt med 2,4 mnkr trots ett extraordinärt 
tillskott från ägarkommunerna för att återställa förra årets underskott. Resultat efter 
finansiella poster är -7,7 mnkr vilket innebär en väsentlig avvikelse från budget. 
Förbundets eget kapital är nu negativt med 6,7 mnkr och detta måste återställas med 
positivt resultat under kommande år.  

3.3.1 Balanskravet 
 
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet 
och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett balanskravsunderskott ska 
regleras senast tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. Direktionen ska 
anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå förlorad bör 
åtgärder sättas in så fort som möjligt. 
Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt 
resultat. Exempel på där synnerliga skäl kan anses föreligga är när förbundet medvetet 
och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta fram-
tida kostnadsökningar eller intäktsminskningar. 
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet i årsredovisningen uppgående till  
-2,4 mnkr. Förbundets balanskravsavstämning 2018 visade på ett underskott om -4,8 
mnkr.  
Förbundet har arbetat fram en ny organisation för att nå budget i balans 2020 vilket är 
den åtgärd som beslutats för att komma till rätta med det negativa 
balanskravsresultatet.   
Vår bedömning är att förbundet inte uppfyller balanskravet per årsbokslutet.  
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3.4 Resultaträkning 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse. 

Belopp i mnkr Utfall 
2019-12-31 

Utfall 
2018-12-31 

Budget 
2019 

Verksamhetens intäkter 18 507 16 645 16 030 

Verksamhetens kostnader -69 178 -62 603 -57 288 

Avskrivningar -3 021 -3 371 -3 774 

Bidrag från medlemskommuner 46 162 44 782 45 232 

Finansiella intäkter 16 18 0,0 

Finansiella kostnader -173 -303 -200 

Extraordinära poster 5 274 0,0 0,0 

Årets resultat -2 413 -4 832 0,0 

Resultatet har påverkats i negativ riktning främst av ökade kostnader för personal och 
pensioner.  
I de extraordinära posten ingår ett belopp om 4,8 mnkr som är ett extra tillskott från 
ägarkommunerna för att återställa förra årets negativa resultat. Borträknat detta tillskott 
är således 2019 års resultat ett underskott om 7,7 mnkr vilket avviker från budget med 
samma belopp.  
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3.5 Balansräkning  
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse. 
 

Belopp i mnkr 2019-12-31 2018-12-31 

Anläggningstillgångar 10 411 9 900 
Kortfristiga fordringar 25 000 19 528 
Kassa och Bank - 2 131 
Summa tillgångar 35 411 31 559 
Eget kapital exkl årets resultat -4 325 507 
Årets resultat -2 413 -4 832 
Avsättningar till pensioner 4 440 4 790 
Checkräkningskredit 6 495 - 
Långfristiga skulder 6 650 9 482 
Kortfristiga skulder 24 564 21 612 
Summa eget kapital och skulder 35 411 31 559 

 
Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats 
under perioden. 

3.6 Redovisningsprinciper 
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever Rådets för kommunal 
redovisnings rekommendationer. 
 
KPMG, dag som ovan  
 
 
Johan Rasmusson    Josefine Kjellberg 
Auktoriserad revisor    Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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Rätt utdraget intygar 
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§ 100 Dnr: KS 2020/108 
 
Justering av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
myndighetstaxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att justera förbundets myndighetstaxa enligt index. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundets myndighetstaxa är antagen av medlemskommunernas fullmäktige 
under december 2016 och januari 2017. Taxan är konstruerad så att den årligen räknas upp 
med index. För att taxejusteringen ska kunna ske måste medlemskommunernas respektive 
kommunfullmäktige fatta beslut om detta.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Tjänsteutlåtande SBRF:s myndighetstaxa 2020-01-27 
Sammanträdesprotokoll Direktionen SBRF 2020-01-28 
Indexuppräkning av SBRF:s myndighetstaxa 2020 2019-12-27 
 
 
Beslut skickas till 
lars.strandh@sbrf.se 
maria.holmberg@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/108
2020-02-04

 
Maria Holmberg Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Justering av Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds 
myndighetstaxa 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att justera förbundets myndighetstaxa enligt index. 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundets myndighetstaxa är antagen av medlemskommunernas fullmäktige 
under december 2016 och januari 2017. Taxan är konstruerad så att den årligen räknas upp 
med index. För att taxejusteringen ska kunna ske måste medlemskommunernas respektive 
kommunfullmäktige fatta beslut om detta.  
 
Beskrivning av ärendet 
Räddningstjänstförbundets myndighetstaxa är antagen av medlemskommunernas fullmäktige 
under december 2016 och januari 2017. Taxan är konstruerad så att den årligen räknas upp 
med index. Justeringen sker med 80% av förändringen i arbetskostnadsindex (AKI) för 
tjänstemän, samt 20% av konsumentprisindex (KPI). Då AKI publiceras sent i december har 
det varit svårt att få den klar innan årsskiftet. Vid kontakt med kommunjurist om hur det bäst 
kan hanteras har framkommit att det är lämpligast att göra om taxan och koppla den till ett 
nytt index. Det framkom också att det nuvarande beslutet inte tydligt har gett 
räddningsförbundet rätt att justera taxan med hänsyn till prisutvecklingen. Det innebär att det 
behövs ett beslut i kommunfullmäktige för att justera taxan enligt index. Därmed behövs i 
detta skede beslut i kommunfullmäktige om att justera taxan enligt index. Senare under 2020 
kommer ett ärende om en nykonstruerad taxa kopplad till ett annat index, samt med möjlighet 
för förbundet att justera med hänsyn till kostnadsutvecklingen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäkterna för myndighetstaxan kommer att innebära högre intäkter för SBRF enligt ny taxa 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/108
2020-02-04

 
Juridiska bedömningar 
Då AKI publiceras sent i december har det varit svårt att få den klar innan årsskiftet. Vid 
kontakt med kommunjurist om hur det bäst kan hanteras har framkommit att det är lämpligast 
att göra om taxan och koppla den till ett nytt index. Det framkom också att det nuvarande 
beslutet inte tydligt har gett räddningsförbundet rätt att justera taxan med hänsyn till 
prisutvecklingen. Det innebär att det behövs ett beslut i kommunfullmäktige för att justera 
taxan enligt index. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Tjänsteutlåtande SBRF:s myndighetstaxa 2020-01-27 
Sammanträdesprotokoll Direktionen SBRF 2020-01-28 
Indexuppräkning av SBRF:s myndighetstaxa 2020 2019-12-27 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
  
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
lars.strandh@sbrf.se 
maria.holmberg@stenungsund.se
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  Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-01-27 

Diarienummer: 2019-000526 

 

Handläggare: Lars Strandh 

Telefon: 010-471 44 50 

E-post: lars.strandh@sbrf.se 

 

 

[Skriv  här] 

 

SBRF Myndighetstaxa 

Förslag till beslut 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund föreslår att medlemskommunernas 

Kommunfullmäktige beslutar att justera förbundets myndighetstaxa enligt index. 

Ärendet och bakgrund 
Räddningstjänstförbundets myndighetstaxa är antagen av medlemskommunernas fullmäktige under 

december 2016 och januari 2017. Taxan är konstruerad så att den årligen räknas upp med index. 

Justeringen sker med 80% av förändringen i arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, samt 20% av 

konsumentprisindex (KPI). 

 

Då AKI publiceras sent i december har det varit svårt att få den klar innan årsskiftet. Vid kontakt med 

kommunjurist om hur det bäst kan hanteras har framkommit att det är lämpligast att göra om taxan 

och koppla den till ett nytt index. Det framkom också att det nuvarande beslutet inte tydligt har gett 

räddningsförbundet rätt att justera taxan med hänsyn till prisutvecklingen. Det innebär att det 

behövs ett beslut i kommunfullmäktige för att justera taxan enligt index. 

 

Därmed behövs i detta skede beslut i kommunfullmäktige om att justera taxan enligt index. 

Senare under 2020 kommer ett ärende om en nykonstruerad taxa kopplad till ett annat index, samt 

med möjlighet för förbundet att justera med hänsyn till kostnadsutvecklingen. 

Bilagor 
Indexuppräkning av Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds taxa gällande myndighetsutövning 

2020, daterad 2019-12-27 

 

/Lars Strandh 

Förebyggandechef 
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Antagen av SBRF direktion 2016-11-21 §12, KF Lilla Edet 2016-12-07 §131, KF Stenungsund 2016-12-19 §255, KF Tjörn  2017-01-26 §28. 

Justerad enligt index 2019-12-27 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Datum   Diarienummer 

2019-12-27   2019-000526 

 
 

Indexuppräkning av Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds 
taxa gällande myndighetsutövning, 2020 
 

 

Indexering 
Enligt beslut i SBRF´s direktion 2016-11-21 och medlemskommunernas 

kommunfullmäktige skall taxan årligen justeras. Justering skall ske med 80% av 

förändringen i arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, samt 20% av 

konsumentprisindex (KPI). Basmånad för indexjusteringen skall vara oktober 2016. 

Tillsynens grundavgift och timtaxa samt tillståndens grundbelopp avrundas till närmsta 

10-tal kronor. 

 

Formel för justering av taxan: 














+=

−−

2016

1

2016

1

2017 %20%80
okt

nårokt

okt

nårokt

når
KPI

KPI

AKI

AKI
TaxaTaxa  

 

Använda värden och beräkningar: 

Taxa År 2017: Grundavgift 1900 kr Timtaxa/grundbelopp År 2017: 850 kr 

KPI okt 2016: 318,00  KPI okt 2018: 336,04 

AKI okt 2016: 125,3  AKI okt 2018: 135,3 

 

2019

135,3 336,04
1900 80% 20% 2042 :87

125,3 318,00
årGrundavgift kr

 
=  + = 

 
 

 

2019

135,3 336,04
850 80% 20% 913:91

125,3 318,00
årTimtaxa kr

 
=  + = 

 
 

 

 

Avrundningen till närmsta 10-tal kronor ger följande taxor: 

 

Taxa 2020 

Grundavgift: 2 040 kr Timtaxa/grundbelopp: 910 kr 

 

Övrigt 

SCB har tidigare publicerat AKI på uppdrag av bl a Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). Tidigare fanns beslut om att detta skulle upphöra december 2011 (se SKL´s 

cirkulär 09:7). Det fortsätter dock att publiceras tillsvidare men är inte längre finansierat 

av SKL. 
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Antagen av SBRF direktion 2016-11-21 §12, KF Lilla Edet 2016-12-07 §131, KF Stenungsund 2016-12-19 §255, KF Tjörn  2017-01-26 §28. 

Justerad enligt index 2019-12-27 

 

Sida 1 av 2 

 
 
 
 

Datum  Diarienummer 

2019-12-27 2019-000526 

 

 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds taxa gällande 
myndighetsutövning, 2020 
 

 

 

 

Denna taxa reglerar avgifter för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 

om brandfarliga och explosiva varor (LBE), samt avgifter för utfärdande av tillstånd för 

hantering av brandfarliga och explosiva varor enligt LBE. 

 

Förbundsdirektören får besluta om att avgift enligt denna taxa kan nedsättas eller 

efterskänkas då särskilda skäl föreligger. 

 

Tjänsterna i denna taxa är myndighetsutövning och moms faktureras därmed ej. 

 

 

 

1 Avgift för tillsyn 
 

 Grundavgiften för tillsyn enligt LSO och LBE utgörs av 2 040 kr. 

Timtaxan utgörs av 910 kr/timme. 

 

 I grundavgiften inkluderas en timmes besök på plats. Tid därutöver debiteras per 

halvtimme. 

 

 Vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE ökas grundavgiften med 1× timtaxan. 

 

 Där efterbesiktning skall utföras debiteras bedömd tid för denna samtidigt med 

tillsynen. Behövs ytterligare efterbesiktningar debiteras dessa var för sig per 

halvtimme. 
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Antagen av SBRF direktion 2016-11-21 §12, KF Lilla Edet 2016-12-07 §131, KF Stenungsund 2016-12-19 §255, KF Tjörn  2017-01-26 §28. 

Justerad enligt index 2019-12-27 

Sida 2 av 2 

 
2 Avgift för tillstånd 
 

Tillståndsavgiften beräknas genom att grundbeloppet multipliceras med faktorn för aktuellt 

ärende. Grundbelopp: 910 kr 
 

Brandfarliga varor Faktor 

Mindre anläggningar: gasol och dylikt, en cistern. 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timtid löpande 

6 

 

Medelstor anläggning för t.ex förvaring och/eller försäljning ur 

cisterner. 

Gäller t.ex. bensinstationer. 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timtid löpande 

13 

 

 

 

Medelstor anläggning 

Gäller t.ex. transportdepåer, kraftvärmeverk 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timtid löpande 

15 

Stor anläggning 

Gäller t.ex. större företag som har ramavtal 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timtid löpande 

20 

Övrigt: 

Förändring av gällande tillstånd, ägarbyte eller mindre komplettering 

Avslag på ansökan 

 

3 

1,5 

Speciella fall: 

För speciella ärenden så som transporter i rörledningar liksom 

förhandsbesked, mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och 

avsyning utöver den som inte ingår i den normala tillståndshanteringen 

debiteras timtid löpande 

 

timtid 

 

Explosiva varor Faktor 

Hantering explosiv vara ej förråd: 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

debiteras löpande 

3 

Hantering explosiv vara för hobbyverksamhet upp till 3 kg: 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras löpande 

2 

Hantering explosiv vara (mindre stöldbegärliga) upp till 100 kg: 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras löpande 

3 

Hantering explosiv vara (stöldbegärliga, mycket stöldbegärliga) upp till 

100 kg: 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras löpande 

6 

Hantering explosiv vara över 100 kg: 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras löpande 

11 

Byte av föreståndare: 

Explosiva varor 

 

3 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 86 Dnr: KS 2019/298 
 
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för 
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – 
Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kustzonen är ett av de bärande elementen i Göteborgsregionens (GR) strukturbild och viktig 
en del i storstadsregionens attraktivitet. Vid en stark tillväxt är det av avgörande betydelse att 
kustzonen både värnas och utvecklas. 
 
Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för 
kusten och för territorialhavet. I syfte att bistå kustkommunerna med gemensamma 
planeringsunderlag samt att fördjupa samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra 
relevanta aktörer har GR bedrivit arbetet med framtagande av strategidokumentet ”Fördjupad 
strukturbild - Mellankommunal kustzons-planering i Göteborgsregionen, Orust och 
Uddevalla.” Dokumentet har varit på remiss och relevanta synpunkter har inarbetats i det nu 
föreliggande förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-02-18 
Tjänsteskrivelse 2019-12-10 
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
 
Beslut skickas till 
gr@goteborgsregionen.se 
maria.alm@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-02-18

  
 
 
 
 
§ 14 Dnr: KS 2019/298 
 
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för 
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – 
Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kustzonen är ett av de bärande elementen i Göteborgsregionens (GR) strukturbild och viktig 
en del i storstadsregionens attraktivitet. Vid en stark tillväxt är det av avgörande betydelse att 
kustzonen både värnas och utvecklas. 
 
Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för 
kusten och för territorialhavet. I syfte att bistå kustkommunerna med gemensamma 
planeringsunderlag samt att fördjupa samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra 
relevanta aktörer har GR bedrivit arbetet med framtagande av strategidokumentet ”Fördjupad 
strukturbild - Mellankommunal kustzons-planering i Göteborgsregionen, Orust och 
Uddevalla.” Dokumentet har varit på remiss och relevanta synpunkter har inarbetats i det nu 
föreliggande förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-10 
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
 
Beslut skickas till 
gr@goteborgsregionen.se 
maria.alm@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/298
2019-12-10

 
Maria Alm Till kommunfullmäktige 
Miljöstrateg 
 
 
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för 
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – 
Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”. 

Sammanfattning av ärendet 
Kustzonen är ett av de bärande elementen i Göteborgsregionens (GR) strukturbild och viktig 
en del i storstadsregionens attraktivitet. Vid en stark tillväxt är det av avgörande betydelse att 
kustzonen både värnas och utvecklas. 
 
Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för 
kusten och för territorialhavet. I syfte att bistå kustkommunerna med gemensamma 
planeringsunderlag samt att fördjupa samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra 
relevanta aktörer har GR bedrivit arbetet med framtagande av strategidokumentet ”Fördjupad 
strukturbild - Mellankommunal kustzons-planering i Göteborgsregionen, Orust och 
Uddevalla.” Dokumentet har varit på remiss och relevanta synpunkter har inarbetats i det nu 
föreliggande förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Kustzonen i regionen är attraktiv och har stor betydelse för regionens utveckling. Det är 
därför av vikt att kustzonens utveckling värnas och att kommuner och myndigheter 
gemensamt planerar för dess utveckling. För att underlätta detta arbete har GR bedrivit arbetet 
med framtagande av strategidokumentet ”Fördjupad strukturbild - Mellankommunal 
kustzons-planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.” 
  
Den fördjupade strukturbilden är ett strategidokument som omfattar sex gemensamma 
överenskommelser och en kartbild som visar på element i kustzonens framtida struktur. 
Strukturbilden ska fungera som ett underlag och en vägledning för kommunernas planering i 
kust- och havsområdet. 
 
Arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden har skett i nära samverkan och med 
representation av kompetenser från olika sektorer, nivåer och organisationer vilka bidragit 
med att identifiera viktiga frågeställningar och kunskapsluckor. Kustkommunernas deltagande 
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har varit centralt men även andra relevanta aktörer har bjudits in för att få ett så brett 
kunskapsunderlag som möjligt, inte minst företrädare för kustnära näringslivsutveckling. 
  
Mars 2019 gick ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen ut på remiss. Vid 
remissperiodens slut hade 28 svarat, varav Stenungsunds kommun var en. Såväl nationella 
myndigheter som regionala och lokala aktörer inkom med synpunkter. 
 
Förslaget har justerats utifrån inkomna remissvar samt utifrån diskussioner med kommunerna. 
Ett slutgiltigt förslag till ”Fördjupad strukturbild för kustzonen - överenskommelser för 
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla ” har därefter arbetats fram och 
beslutades i Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2019-10-18. 
 
Strategidokumentet är starten på ett fortsatt samarbete som bygger på ett gemensamt ansvar 
för en långsiktigt hållbar utveckling i kustzonen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer inte att ett antagande av den fördjupade strukturbilden får några 
särskilda ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-10 
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen

3

Introduktion
Detta strategidokument är en gemensam överenskommelse kring hur 
kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i söder och Uddevalla i norr 
ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Dokumentet är framtaget 
av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Orust och Uddevalla. Den 
fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser 
och en kartbild som visar på element i kustzonens framtida struktur. 

De tre hållbarhetsdimensionerna – ekologisk, ekonomisk och social – har varit en 
viktig utgångspunkt för arbetet med den fördjupade strukturbilden liksom de globala, 
nationella och regionala miljömål som är styrande i fysisk planering. Klimatförändringar 
och nödvändigheten av anpassningar i planeringssammanhang är en given premiss vilket 
speglas i överenskommelserna om kustzonens utveckling. Både plan- och bygglagen 
(PBL) och miljöbalken (MB) föreskriver sociala perspektiv som jämställdhet, jämlikhet 
och en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenresurser som kommer naturen 
och framtida generationer till nytta. Detta utgör ramen för all fysisk planering och spelar 
en särskilt viktigt roll i kustzonen där koncentrationen av natur- och kulturvärden är hög.

I strategidokumentet ges inledningsvis en kort presentation om vad en strukturbild 
är och varför den behövs. Därefter följer överenskommelserna och en beskrivning av 
kustzonens strukturerande element med tillhörande kartbild. I denna del presenteras 
också exempel på hur överenskommelserna kan påverka avvägningar och inriktningar 
i kommunernas fysiska planering. Påföljande delar presenterar möjliga inriktningar för 
fortsatt arbete samt en beskrivning av vad den fördjupade strukturbilden ska förhållas till 
när det gäller andra processer inom samhällsplanering – det vill säga mål, strategier och 
planeringsdokument på såväl nationell som regional nivå. I den avslutande delen finns 
också ett förtydligande kring begrepp och definitioner som används i dokumentet samt en 
kort beskrivning av hur arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden gått till.

Vad är en strukturbild? 
En strukturbild är en strategi för framtida samhälls- och regionutveckling 
som bygger på hållbara fysiska strukturer. Den ska vara vägledande för 
den fysiska planeringen inom kommunerna och främja en helhetssyn på 
bebyggelse, transport, samt blå och grön infrastruktur. 

Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) är en överenskommelse om att alla 
medlemskommuner gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt 
hållbar. Det vill säga att kommunerna lokalt i sin planering utgår från och följer 
strukturbilden och överenskommelsen. Kartbilden som utgör del av strukturbilden visar 
huvuddragen i regionens övergripande fysiska struktur.

Förutom att fungera som ett stöd för medlemskommunernas eget planeringsarbete kan 
den utgöra grund för diskussioner i gränsöverskridande frågor, till exempel kommuner 
emellan eller mellan kommuner och regionala myndigheter.
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Fördjupad strukturbild för kustzonen

4

De strukturbildande elementen är kärnan, 
det sammanhängande stadsområdet, 
huvudstråken, kustzonen, de gröna kilarna 
och Göta älv. Strukturbilden pekar på att 
förutsättningarna för en uthållig tillväxt 
stärks om utbyggnaden av bostäder, 
arbetsplatser, handel, utbildning och vård 
koncentreras till kärnan, till välbelägna 
delar av det sammanhängande stadsområdet 
och till orter belägna i eller starkt knutna 
till de regionala huvudstråken. Utbyggd 
eller beslutad infrastruktur ska kunna 
understödja en sådan utveckling.

Förutom de politiskt antagna mål- och 
strategidokument som pekar ut riktningen 
för samverkan kring regional utveckling 
inom Göteborgsregionen: Strukturbild för 
Göteborgsregionen (2008) och Hållbar 
tillväxt – mål och strategier med fokus på 
regional struktur (2013) finns det även en 
Strukturbild för norra Bohuslän (2009).

 Angränsande aktuella strukturbilder, s.22

Koppling mellan den övergripande strukturbilden och  
fördjupningen med avseende på kustzonen

 
Detta strategidokument presenterar en fördjupning av strukturbilden för hela 
Göteborgsregionen. Den bygger vidare på övergripande element som kärnan och 
huvudstråken, men har också zoomats in för att kunna fånga upp och beskriva de unika 
förutsättningarna för kustzonen. Fördjupningen visar att tvärkopplingar och andra 
kompletterande strukturer är viktiga när det gäller kustzonens långsiktiga utveckling. 

Den fördjupade strukturbildens element har delats in i Öppet hav, Skärgård, 
Kustbygd, Kustcentra och Transportstråk. Dessa illustreras i en förenklad kartbild där 
noder, stråk och områden ska tolkas som principer och inte som specifika geografiska 
platser. En beskrivning av vad som definierar och avgränsar de olika elementen finns 
under rubriken Strukturerande element för kustzonen, s. 8.

Kustzonens fördjupning behöver förstås tillsammans med den övergripande 
strukturbilden, och redovisas därför i en gemensam kartbild. 

Öppet hav Skärgård Kustbygd Kustcentra Transportstråk
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Varför en fördjupad  
strukturbild för kustzonen?
Inom ramen för projektet ”Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgs-
regionen, Orust och Uddevalla” har åtta kustkommuner gemensamt samver-
kat kring en grund för kustzonens utveckling, där värden och resurser tas 
tillvara och värnas för att kunna användas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Redan under arbetet med GR:s övergripande strukturbild blev det tydligt att det 
finns behov av en fördjupning som särskilt fokuserar på kustzonen. I arbetet med den 
fördjupade strukturbilden har även Orust och Uddevalla kommuner involverats för att 
få en helhetsbild över kuststräckan. Orusts och Uddevallas medverkan är viktig eftersom 
det finns strukturer som sträcker sig över kommungränser och värden och utmaningar 
som behöver hanteras gemensamt på en kommunövergripande nivå. Norr om Uddevalla 
finns en strukturbild framtagen av kommunerna i norra Bohuslän som täcker resten av 
kuststräckan fram till norska gränsen.  

Kustzonen har en stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela regionen. 
Därför är tillgänglighet till och utveckling av kustzonen en gemensam angelägenhet. I 
kustzonen finns många olika intressen vilket medför en komplexitet när det kommer till 
planerings- och utvecklingsfrågor. Avvägningar behöver göras mellan vilken utveckling 
som ska ges utrymme och vilka värden som ska bevaras. 

I kustzonen finns en betydande del av regionens bosättning fördelat på både större 
och mindre orter men också med en blandning av permanent- och fritidsboende. 
Förändringstrycket är stort, vilket skapar möjligheter men också svårigheter då det 
saknas en kapacitetsstark infrastruktur.

Överenskommelser
Kommunerna inom GR samt Orust och Uddevalla är överens om den fördjupa-
de strukturbilden som består av sex gemensamma överenskommelser och 
en kartbild som illustrerar de strukturerande elementen i kustzonen.

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för 
avvägningar och prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de 
viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den 
mellankommunala kustzonsplaneringen.

Överenskommelserna består av en övergripande rubrik samt underpunkter som mer 
konkret beskriver kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.

Begreppet ”vi” används för att göra det tydligt att GR:s förbundsstyrelse 
och de deltagande kommunernas politiska församlingar har godkänt och 
står bakom överenskommelserna i den fördjupade strukturbilden.
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Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära 
landsbygdens karaktär och identitet ska tas tillvara

Genom att verka för:
• Att värna och synliggöra kulturvärden i kustzonen, till exempel i form av miljöer och 

lämningar kopplade till fiske, fiskberedning, varv och båtbyggeri.
• Samstämmiga strategier för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med avvägningar 

mellan bevarande och varsam utveckling.
• Att lyfta fram berättelser om platser, människor och händelser i kustzonen och skapa 

generations- och kulturövergripande mötesplatser där lokal kunskap kan förmedlas.
• Att stärka attraktionskraften med ett brett spektrum av utbud som väcker nyfikenhet 

och lockar besökare och boende med olika bakgrund och i olika åldersgrupper.

Vi är överens om att utveckla levande samhällen där  
människor kan bo och verka hela året

Genom att verka för:
• Tillgång till kollektiva transportmedel till och från kusten året runt samt utveckling av 

resmöjligheter mellan skärgårdssamhällen.
• Att underlätta och uppmuntra fastboende i skärgårdssamhällen, exempelvis genom 

olika upplåtelseformer och nya lösningar för fritidsboende.
• Att nya bostäder och verksamheter planeras i anslutning till befintlig bebyggelse och i 

lägen med förutsättningar för hållbart resande.
• Ett kontinuerligt utbud av offentlig och privat service, mötesplatser för lokalt 

föreningsliv samt kulturaktiviteter för både boende och besökare.
• En robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 

exempel med samarbete kring vattenförsörjning och klimatförebyggande åtgärder.

Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som 
bidrar till värdeskapande och sysselsättning i kustzonen 

Genom att verka för:
• Investering i utpekade hamnar och farleder och satsning på energieffektiva lösningar 

som kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.
• Stärkt markberedskap för utveckling av besöksnäring och verksamheter med maritim 

anknytning i kustnära lägen med goda infrastrukturförbindelser och tillgång till 
kompetent arbetskraft.

• Ett långsiktigt hållbart fiske och vattenbruk vid kusten – inklusive kringnäringar – 
med tillgång till lokala landningsplatser och utveckling av en marin cirkulär ekonomi.

• Teknikutveckling och pilotanläggningar inom förnybar energiproduktion, marin 
bioteknik och hållbar livsmedels produktion inklusive vattenbruk på land och till havs.

1

2

3

På denna och nästa sida presenteras GR:s samt Orusts och Uddevallas 
gemensamma överenskommelser för kustzonen. På kommande sidor 
tydliggörs överenskommelsernas koppling till strukturbildens olika element.
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Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård 
och kustzon för närrekreation, friluftsliv och turism

Genom att verka för:
• Förbättrade förbindelser till och från kusten för kollektivt resande och genom 

utveckling av gång- och cykelnätet.
• Ökad tillgänglighet i kustzonens naturområden, till exempel i form av längre, 

sammanhängande och markerade cykelvägar, vandringsleder och kajakleder.
• Goda förutsättningar för båtliv med satsning på särskilt utpekade, tillgängliga hamnar 

där service, infrastruktur och förvaringslösningar möter dagens och framtida behov.
• Mindre störningar för friluftsliv och naturmiljö genom utpekande av särskilda 

hänsynsområden med till exempel begränsningar avseende hastigheter och buller.
• Stöd till initiativ som minskar nerskräpning av hav, stränder och bottnar, samt att 

genomföra regelbunden strandstädning och utveckla avfallshanteringen längs kusten.
• Att identifiera och minska fysiska, ekonomiska och kulturella barriärer som kan 

utgöra hinder för olika grupper av människor att uppleva kusten.

Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för  
livsmedelsproduktion och för bevarande av öppna landskap

Genom att verka för:
• Att värna odlingsbar mark och minimera fragmentering vid ny bebyggelseplanering 

och etablering av ny infrastruktur.
• Kontinuerlig skötsel och brukande av betesmark och åkermark vid kusten, till 

exempel genom att lyfta dessa intressen i fysisk planering. 
• Kombinationer av aktivt jordbruk med annan näring som tar utgångspunkt i befintlig 

infrastruktur och besöksvärdet i det historiska, kustnära odlingslandskapet. 
• Att främja en hållbar livsmedelsproduktion genom förädling av råvaror med 

avsättning på en lokal marknad.

Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt 
hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans

Genom att verka för:
• Skydd och kartläggning av särskilt utpekade arter och biotoper som ålgräsängar, 

musselbankar och strandängar samt att värna dessa vid prövning och planering.
• Att i kommunal och regional planering ta hänsyn till blå och grön infrastruktur samt 

prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster.
• Att identifiera, vidta och följa upp åtgärder som bidrar till att uppnå relevanta 

miljökvalitetsnormer, exempelvis genom samarbeten kring avrinningsområden.
• Att minimera behovet av bottenmuddringar och minska de negativa miljöeffekterna 

vid muddring samt efterföljande hantering av massor.
• Bevarande och återhämtning av fiskbestånden som värdefull ekosystemfunktion, till 

exempel genom fiskefria områden, restaurering av vattendrag eller andra åtgärder.

4

5

6

420



Fördjupad strukturbild för kustzonen

8

Strukturerande element
för kustzonen
För att möjliggöra hållbar utveckling i kustzonen behövs en samsyn kring de 
strukturer som påverkar och stödjer områdets användning och utveckling. 
Medan ”Strukturbild för Göteborgsregionen” (2008) ger en beskrivning på 
mer övergripande nivå så visar fördjupningen kompletterande strukturer och 
hur dessa knyter an till huvudstråken på fastlandet.

Ett antal noder, stråk och områden har identifierats vilka rymmer olika intressen och 
strukturer av betydelse för kustzonens framtida användning och utveckling. Tillsammans 
skapar de förutsättningar för boende, turism och näringsliv samtidigt som kustens 
attraktivitet behöver värnas och bevaras.

Den övergripande strukturbilden ligger till grund för fördjupningen och finns med 
som nedtonade objekt i kartbilden. Det viktiga nord-sydliga huvudstråket har en högre 
detaljeringsgrad och har förlängts med nya noder i stråket norrut för att kunna visa 
kopplingar till kompletterande strukturer i kustzonen.

Det finns redan idag en relativt väl utbyggd infrastruktur för bil i området. De utpekade 
öst-västliga transportstråken ska därför inte tolkas som nya eller förbättrade bilvägar, 
utan som förstärkta kopplingar för land- och vattenburen kollektivtrafik samt säkra och 
effektiva gång- och cykelförbindelser. 

Ett kompletterande nord-sydligt stråk i det yttre kustbandet kan binda samman 
skärgårdssamhällen och vara attraktivt för fastboende, verksamheter och besöksnäring. 
Detta möjliggör att orter i högre grad kan komplettera varandra när det gäller utbud 
av kollektivtrafik, service, handel, bostäder och målpunkter för besöksnäring. Noderna 
i kustzonen ska inte tolkas som specifika geografiska platser, utan som symbol för en 
samling av funktioner i ett begränsat antal tyngdpunkter med koppling till befintlig och 
framtida infrastruktur.

På kommande sidor finns en beskrivning av kustzonens strukturerande element. Här 
redovisas viktiga värden och intressekonflikter samt exempel på vad de gemensamma 
överenskommelserna kan innebära i form av åtgärder och avvägningar i den fysiska 
planeringen.

Öppet hav Skärgård Kustbygd Kustcentra Transportstråk

Börjar 1 nautisk mil 
utanför baslinjen, 

och slutar vid mitt-
linjen mellan Sverige 

och Danmark.

Skärgården inklu-
derar öar, holmar 

och skär, men också 
liknande landskap 

på fastlandet.

Skogs- och jord-
brukslandskap vid 
kusten, med visuell 

och historisk  
vattenkontakt.

Viktiga platser 
längs det yttre 

kustbandet, där 
ett antal olika  

funktioner samlas.

Nya tvärförbindelser 
och kompletterande 

stråk. Kan vara 
både på land och på 

vatten.
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Öppet hav

Skärgård

Kustbygd

Kustcentra

Transportstråk

Kommersiell hamn

Farled för sjöfart

Stärkt sekundär 
koppling

Kompletterande 
nord-sydligt stråk

Från ”Strukturbild för 
Göteborgsregionen” 
(2008):

 Kärnan

 Nod/centralort
 vid kusten
 Nod/centralort
 i inlandet

Viktig nod utanför
strukturbilden

Kommersiell hamn

Farled för sjöfart

Stärkt sekundär 
koppling

Kompletterande 
nord-sydligt stråk

Viktig nod utanför
strukturbilden
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Öppet hav

En hållbar användning av det öppna havet är en grundförutsättning för kustzonens 
attraktivitet. Området utgör en yttre gräns och förbindelse mot omvärlden, och har 
bland annat en viktig transportfunktion. Det avgränsas i denna strukturbild av mittlinjen 
mellan Sverige och Danmark i väster, Kungsbacka kommungräns i söder och Orust 
kommungräns i norr. I öster går gränsen där det öppna havet möter kustvattnet och 
skärgården, en nautisk mil utanför baslinjen.

Området omfattas av nationell havsplanering för Västerhavet, som överlappar med 
kommunal planering i det som kallas territorialhavet, upp till 12 nautiska mil utanför 
baslinjen. Inom strukturbildens område är i stort sett allt öppet hav territorialhav.

Förutom sjöfart och yrkesfiske rymmer det öppna havet också intressen för 
totalförsvaret. Två stora sjöövningsområden finns längs den aktuella kuststräckan.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i öppet hav

1 Fiskenäringen är idag och har historiskt sett varit viktig för hela den berörda kuststräckan. 
Fiskhamnar, landningsplatser och kringnäringar längs kusten och i kärnan bör värnas.

3 Hållbara maritima näringar är i hög grad beroende av resurser i det öppna havet. Det gäller 
fiske och annan livsmedelsproduktion men även energiproduktion och utvinning av ämnen och 
material. En målsättning måste vara att samverka med besöksnäringen och minimera negativ 
påverkan på kustzonens attraktivitet. 

6 Ökade anspråk och mänsklig påverkan innebär ett växande behov av att skydda grön 
infrastruktur och främja ekosystemtjänster i det öppna havet. Detta kan in-nebära ett 
gemensamt miljöövervakningsprogram eller åtgärdsplaner för att nå god vattenstatus.

Motstående intressen och utmaningar
Ekosystemfunktioner i det öppna havet hotas av klimatförändringar och annan mänsklig 
påverkan. Havsvattnets ekologiska och kemiska status är känslig för förorening och utsläpp. 

Inom försvarets sjöövningsområden finns begränsningar för uppförande av fasta 
installationer (såsom vindkraftverk). I möte med rörliga funktioner som sjöfart eller fiske 
är intressekonflikten betydligt mindre även om negativ påverkan kan förekomma under 
perioder. Försvarets intressen bedöms inte som förenligt med friluftsliv.

Farleder till havs innebär också begränsningar för möjligheten att bygga vindkraft. 
Därutöver finns en risk för negativ miljöpåverkan vid utsläpp eller haveri. Ökad 
trafikering i farlederna kan innebära en konflikt med fritidsbåtar på öppet hav.

Beroende på val av fångstmetod kan fiske påverka naturmiljön och olika arters bestånd. 
Intressekonflikter kan också uppstå mellan yrkesfiske och sportfiske eller fisketurism.
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Skärgård

Begreppet skärgård beskriver en samling av öar, holmar och skär vid kusten samt deras 
omgivande vattenområde. I den allmänna uppfattningen av skärgården ingår även 
liknande landskap på fastlandet, med flikig kustlinje och vegetationsfattiga klippstränder.    
Skärgården är viktig för ett större omland eftersom många attraktiva besöksmål ligger 
inom området. Inte minst är båtlivet viktigt, både för boende inom området och för 
småbåtsturister, och som underlag för besöksnäringen.

Skärgården och dess kulturmiljöer är identitetsbärande för hela regionen, samtidigt 
som den är känslig för klimatförändringar och annan mänsklig påverkan.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i skärgården

1 Samverka över kommungränser kring identifiering och skydd av värdefulla kulturmiljöer och 
avvägningar mellan att bevara och utveckla miljöer som lockar människor till skärgården. 
Förmedling av lokal historia är också viktigt för att skapa samhörighet mellan boende.

3 Dialog med befintliga och potentiella aktörer för att hitta lämpliga platser för maritim 
näringsutveckling. Samarbete mellan kommuner för att säkerställa en fungerande teknisk och 
digital infrastruktur samt lokal kompetensförsörjning.

4 Friluftsliv och aktiviteter i skärgården bör vara tillgängliga för alla. Strandskyddet bidrar till att 
säkra tillgängligheten till kusten, men ett välfungerande kollektivtrafikutbud behövs också för att 
skapa möjlighet för människor i städer och inland utan bil att nå och använda kusten.

6 Skärgårdens ekosystem är känsliga för påverkan från utveckling och båtliv, samt från aktivitet 
i kustbygden och det öppna havet. Uppföljning behövs för att undvika exploatering i sådan 
omfattning som på sikt kan innebära negativ påverkan på natur och landskap.

Motstående intressen och utmaningar
Skärgården är mycket attraktiv för besöksnäringen och det finns ett tryck på ny utveckling 
inom området. Detta innebär i sig en konflikt eftersom förändringar, ökad användning 
och slitage kan påverka attraktiviteten i området negativt.

Strandskyddet är ett viktigt verktyg för att bevara känsliga livsmiljöer, men kan samtidigt 
utgöra ett hinder för utveckling och omvandling i kustsamhällen. Det kan också vara 
begränsande i samband med klimatsäkring av bebyggelse, hamnar och kulturmiljöer.

Attraktiviteten för friluftsliv innebär potentiella intressekonflikter med andra 
användningar, såsom vattenbruk, hamnar eller verksamheter. Dessutom finns risk för 
negativ påverkan på friluftsliv och boende i form av buller och vågor från både vattensport 
och båttrafik. Tillväxt i båtlivet med nya småbåtshamnar, muddring och utsläpp hotar 
ålgräsbeståndet och andra viktiga biotoper i skärgården.
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Kustbygd

Landskapsmässigt definieras kustbygden av skogsklädda åsar och jordbruksmark vid 
kusten. Här återfinns många kulturhistoriska lämningar och platser med lång historisk 
kontinuitet när det gäller boende, brukande och näringar. Detta på grund av det mer 
skyddade läget och möjlighet till livsuppehälle genom kombinationer av jord- och 
skogsbruk, jakt och fiske.

Lokal livsmedelsproduktion är en tillgång för boende såväl som för besöksnäringen. 
Samtidigt är jordbruket viktigt för biologisk mångfald genom betesdrift och bidrar till 
öppna landskap med siktlinjer mellan kust och hav.

Områdets målpunkter är i första hand lokala eller närregionala, i form av till exempel 
campingplatser, lägergårdar och platskrävande eller bullrande rekreation och friluftsliv.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i kustbygden

1 Landskapets öppenhet och viktiga siktlinjer bör bevaras. I kustbygden finns lämningar från fiske 
och fiskberedningsindustri, båtbyggeri och andra kulturmiljöer som kan nyttjas för att bygga 
identitet och skapa målpunkter, mötesplatser och aktiviteter.

4 I kustbygden är lokal tillgänglighet viktigare än regional. Många transportstråk passerar området 
och kan nyttjas av lokala målpunkter. Jordbruksmark kan vara en barriär för att nå strandlinjen.

5 Eftersträva hållbart brukande, begränsa miljöpåverkan och värna lokal livsmedelsproduktion 
för att stimulera efterfrågan på lokala jordbruksprodukter. Nyttja kustbygdens besöksvärde och 
värna jordbruksmarken i planering av bebyggelse och infrastruktur.

6 Det finns goda förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster i kustbygden. Området 
rymmer viktiga biotoper och vattendrag. Brist på betesdjur kan leda till igenväxning och minskad 
biologisk mångfald. Jordbruket kan också medföra utsläpp och övergödning.

Motstående intressen och utmaningar
Även kustbygden upplever ett exploateringstryck på grund av närheten till havet och 
skärgården samt den attraktivitet som finns i kustnära lägen med tillgång till bad och 
båtplatser. Avstyckning av tomter för bostads- och fritidshusbebyggelse reducerar 
den odlingsbara marken och gör driften mindre lönsam. I vissa fall kan småskaligt 
brukande upprätthållas i kombination med besöksnäring eller inriktning på ekologisk 
livsmedelsproduktion.

Jordbruket innebär påverkan på vattenkvalitet i form av näringsutsläpp.
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Kustcentra riktar sig mot kusten och havet i struktur såväl som innehåll, både i ett nutida 
och historiskt perspektiv. I redovisningen har ofta flera orter slagits ihop till en nod för att 
illustrera ett behov av att samla funktioner och begränsa ny bebyggelse i en attraktiv och 
känslig miljö utanför tätortsgränsen. Noderna ska inte tolkas som specifika geografiska 
platser. Ringarna med olika färg och storlek representerar en potential för kustcentra att 
bättre utnyttja lokala förutsättningar och komplettera varandra.

För att överensstämma med den övergripande strukturbilden från 2008 har ett fåtal 
mindre noder lagts till som inte definieras som kustcentra, men som utgör knutpunkter 
av betydelse längs huvudstråk för infrastruktur.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i kustcentra

1 Tätorter i skärgården är en viktig del av landskapets karaktär. De innehåller kulturmiljöer som bär 
på historia och identitet vilka är viktiga utgångspunkter för ny utveckling.

2 Förtätning i befintliga tätorter ger förutsättningar för effektiv service, goda kollektivtrafik-
förbindelser och robust teknisk infrastruktur, men måste ske med hänsyn till befintlig miljö. 
Högre täthet bidrar till ökat folkliv som attraherar både boende och besökande.

3 Behov av att skapa arbetsplatser som inte är beroende av besöksnäringens säsongsvariationer. 
Det kan till exempel innebära etablering av nya näringar med koppling till marina naturresurser, 
eller en utveckling av besöksnäringen för att förlänga säsongen.

4 En nord-sydlig koppling i skärgården har potential för turism och kan möjliggöra att kustnoder 
kompletterar varandra när det gäller utbud av service, handel, övernattningsmöjligheter och 
upplevelser.

Motstående intressen och utmaningar
En viktig intressekonflikt som berör kustsamhällen är förhållandet mellan turismens 
anspråk och platsbehov, särskilt under högsäsong, och bostäder, service och verksamheter 
som krävs för att möjliggöra boende året runt. Strandskyddet är ett viktigt verktyg för 
att bevara känsliga livsmiljöer, men kan samtidigt utgöra ett hinder för utveckling och 
omvandling i kustsamhällen. Utan styrning eller reglering finns risk att permanentboende 
omvandlas till fritidsboende som också innebär att grunden för kommunal service och 
kollektivtrafik försvinner.

Utmaningar kring teknisk försörjning kan kräva att nya bostäder och verksamheter 
etableras i anslutning till befintlig infrastruktur, men kan också innebära begränsad 
kapacitet när det gäller till exempel dricksvattenförsörjning (för att undvika 
saltvattenintrång i vattentäkter) eller avloppshantering.

Kustcentra
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Transportstråk

De nord-sydliga huvudstråken i Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) är som 
nämnts av stor betydelse för kustzonen. I den fördjupade strukturbilden visas tre andra 
typer av transportstråk i form av stärkta tvärkopplingar, en kompletterande nord-sydlig 
förbindelse i det yttre kustbandet och viktiga farleder som ansluter till kommersiella 
hamnar. Farleder för fritidsbåtar är inte strukturerande på samma sätt och visas inte.

Tvärkopplingarna representerar stråk med satsning på effektiva gång-, cykel och 
kollektivtrafikförbindelser. De kopplar samman kustcentra med de nord-sydliga 
huvudstråken på land, i huvudsak i anslutning till noderna. Vissa tvärkopplingar 
fortsätter mot inlandet och knyter an till andra huvudstråk och noder i den övergripande 
strukturbilden. Det kompletterande nord-sydliga stråket i det yttre kustbandet binder 
samman kustnoderna. Transportstråken kan tolkas både som land- och vattenburna 
förbindelser med möjlighet till kollektivt resande.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i transportstråk

1 Etablering av nya, fasta förbindelser har påverkan på orter i kustzonen, både fysiskt och socialt. 
Det kan finnas positiva effekter, men platsens struktur, karaktär och identitet ändras.

4 Levande kustsamhällen i framtiden kommer att behöva ökade möjligheter till hållbart resande 
både för arbetspendlare och för besökare. Ökad efterfrågan kan möjliggöra vidareutveckling av 
vattenburen kollektivtrafik under hela året.

5 Stärkta tvärkopplingar för kollektivtrafik, gång och cykel är viktigt för att öka tillgängligheten till 
skärgården och öka mångfalden bland de som befinner sig vid kusten. God tillgänglighet skapar 
förutsättningar för närrekreation, friluftsliv och turism.

6 Samverkan över kommungränser krävs för att lösa utmaningar kopplade till muddertippning, och 
minimera negativ miljöpåverkan från muddring, till exempel genom återanvändning av material.

Motstående intressen och utmaningar
Väl fungerande transporter är av stor vikt för boende, besökande och verksamheter. 
Samtidigt innebär vägbyggnationer stora utmaningar i möte med landskapets och 
naturmiljöns känslighet. Havsnivåhöjning, stranderosion och extremväder tillför 
ytterligare komplexitet i planeringen.

Överflyttning av gods- och persontransporter från väg till vatten kan avlasta vägnätet 
på land. Muddring av farleder och hamnar är nödvändigt för att möjliggöra detta, men 
medför också negativ miljöpåverkan. Teknikutveckling kan i framtiden bidra till säkrare 
och mer energieffektiva sjötransporter samt möjliggöra ökade gods- och personflöden 
längs befintliga farleder.
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Hur kommer den fördjupade 
strukturbilden att användas?
Den fördjupade strukturbilden med gemensamma överenskommelser ska 
fungera som ett underlag och en vägledning för kommunernas planering i 
kust- och havsområdet. Strategidokumentet är starten på ett fortsatt sam-
arbete där vi tar gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling i 
kustzonen. Det är ett samarbete som kan ta sig uttryck på flera olika sätt 
och det är viktigt att bygga vidare där samarbetet gör mest nytta.

Samverkan mellan kommuner
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett första steg i att utveckla en 
samverkansplattform för planering i kust och hav. Arbetet med strukturbilden ger en bra 
grund för fortsatt samarbete och öppnar upp för olika sätt att arbeta vidare med frågorna

Det kan handla om att identifiera planeringsfrågor för kust och hav som ligger 
utanför kommunernas rådighet (till exempel kopplat till Havs- och vattenmyndigheten, 
Sjöfartsverket, Försvaret eller maritimt näringsliv) där det finns behov av att samarbeta 
kring gemensamma yttranden och strategier.

En annan väg framåt kan vara att utveckla samarbete på kommunövergripande nivå 
kring nyckelfrågor kopplade till fysisk planering i kustzonen, till exempel avfallshantering, 
dricksvattenförsörjning, krisberedskap, havsnivåhöjning och klimatanpassning. Där finns 
redan ett antal initiativ som ett fortsatt samarbete kan ta avstamp i, exempelvis kring 
regional vattenförsörjning och regional avfallsplanering.

Det kan även handla om att identifiera pilotprojekt som omfattar ett mindre antal 
kommuner, med utgångspunkt i strukturbildens överenskommelser, och söka gemensamt 
stöd för handlingsplan och genomförande.

Ett antal etablerade nätverk finns redan vilka kan vara tänkbara att bygga vidare på i 
fortsatt samverkan, till exempel 8+fjordar, Fiskekommunerna, Ett enat Bohuslän och 
Ren Kust i Bohuslän. Där kan den fördjupade strukturbilden med överenskommelser 
fungera som ett underlag för diskussioner med relevans för kustzonsplanering. 

Det är också viktigt med en kontinuerlig diskussion för att fånga upp 
kommungemensamma och gränsöverskridande utmaningar där ökad samverkan krävs. 
Där är GR:s befintliga strategiska nätverk och chefsnätverk viktiga arenor för att lyssna av 
vilka behov och utmaningar som finns och som kräver gemensamma lösningar.

Fortsatt arbete med kustzonsplanering
GR är tillsammans med Orust och Uddevalla kommuner avsändare av detta strategiska 
dokument. Med det följer ett ansvar att följa upp den fördjupade strukturbildens relevans 
och genomslag. I praktiken kan det exempelvis innebära att GR tar stöd i den fördjupade 
strukturbilden och överenskommelserna i remissvar på kommunernas översiktsplaner 
eller andra relevanta remisser. Men det innebär också att GR, tillsammans med 
kommunerna, behöver utvärdera om de befintliga nätverken och samverkanstrukturerna 
räcker till för att hantera frågor kopplade till kommunövergripande planering i kustzonen.
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Planeringsförutsättningar
Kustzonen är en känslig miljö som kräver långsiktighet i planeringen. Flera 
aktuella planerings-, strategi- och måldokument fångar upp detta, med 
utgångspunkt i de tre hållbarhetsdimensionerna och antagna miljömål. 
Strukturbilden har ingen juridisk status i planprocessen, men utgör ett 
underlag som tangerar och har många gemensamma nämnare med dessa 
dokument. Nedan beskrivs de med störst relevans i just denna kustzon.

Havsplan för Västerhavet 
Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU) ska alla medlemsstater senast 
år 2021 ha upprättat havsplaner. Havs- och vattenmyndigheten bedriver därför ett 
arbete med att ta fram statliga havsplaner. Havsplanen för Västerhavet omfattar Västra 
Götalands och Hallands län samt norra delen av Skåne län. Arbetet har pågått parallellt 
med fördjupningen av strukturbilden för kustzonen.

Havsplanerna tas fram för att visa hur havet ska användas hållbart och effektivt, både 
på kort och på lång sikt. Det vill säga hur havets resurser ska förvaltas och hur olika 
intressen ska samsas om havet nu och i framtiden. 

När havsplanerna beslutats ska de ge vägledning för myndigheter och kommuner i 
planeringssammanhang, i tillståndsärenden och i förvaltningen av havet. Riksdagen 
beslutade 2014 om lagstiftning för nationell havsplanering i Sverige genom att anta 
propositionen ”Hushållning med havsområden, Proposition 2013/14:186”. Här står bland 
annat att länsstyrelsen för ett havsplanerat område ska grunda sina ställningstaganden på 
havsplanen istället för underlag från riksintressemyndigheterna.

Inre vatten Territorialhavet Ekonomisk zon (EEZ)
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Begrepp, gränser och överlappande planeringsansvar i territorialhavet. Bearbetad figur från Havsplan för Västerhavet.

Kommunal planering

Statlig havsplanering

Översiktsplanering vid kust och hav
Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på 
land, för kusten och för territorialhavet. Kommunala översiktsplaner och de nationella 
havsplanerna kommer därför att överlappa varandra. De nationella havsplanerna 
kommer när de är antagna att vara vägledande för kommunernas planläggning.

Boverkets PBL kunskapsbanken innehåller omfattande vägledning kring kommunal 
översiktsplanering av kust- och havsområden samt kopplingar till den nationella 
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havsplaneringen som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för. Teman som berörs 
är struktur och utformning, maritima näringar, klimatförändringar, naturvärden, 
friluftsliv, kulturmiljövärden, samt totalförsvaret. Fördjupningen av Göteborgsregionens 
strukturbild för kustzonen lyfts fram som ett exempel på planeringsunderlag.

Nationell maritim strategi 
År 2015 presenterade Sveriges regering en strategi för att främja de maritima 
näringarna, En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö. Strategins 
vision är konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara näringar med syfte att bidra till 
ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Strategin ska 
bidra till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen ”Hav i balans” och ”Levande 
kust och skärgård”. Strategin ska också bidra till att uppnå målsättningarna i EU:s 
havsmiljödirektiv och till att stärka såväl regional som lokal konkurrenskraft.

Arbetet har genomförts i dialog med berörda aktörer och mynnat ut i sex identifierade 
åtgärdsområden att utgå ifrån i processen för att nå visionen: Friskt och säkert hav, 
Kunskap och innovation, Planering med maritimt perspektiv, Funktionella regler 
och väl fungerande processer, Internationellt samarbete och Förutsättningar för 
näringslivet och branschspecifika åtgärder.

Maritim strategi för Västra Götaland
Västra Götalandsregionen (VGR) har i samarbete med kommunerna i Västra Götaland 
tagit fram en maritim strategi. Strategin utgår från Vision Västra Götaland och regionala 
tillväxtprogram. Strategin omfattar inte bara Västerhavet utan också berörda delar av 
Vänern och ska utgöra en grund för att vidareutveckla den maritima sektorn och samla 
aktörer kring en målbild och vision för utvecklingen. VGR leder arbetet, och samverkar 
med regionens berörda intressenter i Maritima klustret i Västsverige.

Strategin bygger på en vision för den maritima sektorn i Västra Götaland, inspirerad av 
arbetet i grannländerna: ”Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner 
med lösningar inriktade på innovation och miljöanpassad tillväxt”. Arbetet har bland 
annat mynnat ut i ett Handlingsprogram för hållbara maritima näringar för 2016-2019.

Angränsande aktuella strukturbilder
Kommunerna i norra Bohuslän, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal tog i 
ett samverkansprojekt år 2009 fram en blå översiktsplan och en gemensam strukturbild. 
I den nordvästra delen av Uddevalla kommun gränsar området för strukturbilden i detta 
dokument till Strukturbild Norra Bohuslän. 

Ett strukturbildsarbete pågår också i Fyrbodal, ett kommunalförbund med 14 
medlemskommuner där kommunerna i norra Bohuslän samt Orust och Uddevalla 
kommuner ingår. I första hand omfattar denna strukturbild de kommuner som inte ingår i 
Strukturbild Norra Bohuslän och GR:s samt Orust och Uddevalla kommuners strukturbild 
för kustzonen. Arbetet är planerat att presenteras under 2019.

Planeringsstöd
Som komplement till detta dokument finns en gemensam kunskapsplattform där det 
går att hitta arbetsgruppernas delrapporter, underlagsrapporter och andra plan- och 
strategidokument för kust och hav. Där finns också ett kartverktyg samt länkar till 
geodata med relevans för kustzonsplaneringen.
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Mål för hållbar utveckling

Globala mål (Agenda 2030) 
I Sveriges nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för genomförande av  
Agenda 2030 framhålls utmaningen av exploatering av bland annat kustnära grunda 
vatten (Mål 14). Det betonas även att havsfrågans gränsöverskridande natur förutsätter 
samarbete på global, nationell och lokal nivå (Mål 17). Aktiv kustzonsplanering för att 
bättre kunna hantera anspråken på kustområden, förbättra den kustnära miljön och 
utveckla maritima näringar utgör enligt denna handlingsplan ett viktigt steg. 

Den fördjupade strukturbilden syftar till att:
• Bevara och utveckla kustzonen på ett hållbart sätt med hjälp av samverkan kring 

fysisk planering. Hushållning av mark- och vattenresurser genom proaktiv fysisk 
planering, där beslut är kunskapsbaserade och framtagna tillsammans bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling (Mål 11). Ökad medvetenhet om konsekvenser av olika 
beslut likaså.

• Synliggöra hållbara maritima näringar, lokal livsmedelsproduktion och bärkraftig 
upplevelseturism i planeringen (Mål 12). 

• Bidra till teknikutveckling och testbäddar för effektiv hushållning med marina 
näringsresurser (Mål 2), robust dricksvattenförsörjning (6), marin energiproduktion 
(Mål 7), hållbara maritima näringar och ökad tillgänglighet med kollektiva färdmedel 
(Mål 8 och 9). 

• Bidra till att bekämpa klimatförändringar (Mål 13) samt främja ekosystem och 
biologisk mångfald i skärningen mellan kust och hav (Mål 15).

Nationella och regionala miljömål
Sveriges nationella miljömålssystem utgörs av ett generationsmål, 16 miljömål och ett 
antal etappmål. Miljömålssystemet är en nationellt anpassad förlängning av de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Generationsmålet är övergripande och sätter ramarana 
för den miljöpolitik som förs i Sverige medan de 16 miljömålen beskriver ett tillstånd som 
miljömålen syftar till att uppnå. Etappmålen ska underlätta miljöarbetet med att uppnå 
målen. De nationella miljömålen följs årligen upp på både nationell och regional nivå och 
dessutom görs en fördjupad utvärdering vart fjärde år.

Av de 16 nationella miljömålen är det egentligen bara ett mål (Storslagen fjällmiljö) 
som inte är relevant för kustzonen. De andra målen är: Begränsad miljöpåverkan, Frisk 
luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, 
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. 
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Arbetsgruppen har analyserat bebyggelse-
struktur, transportinfrastruktur och 
tillgänglighet till kusten.

En central utmaning är att genom kom-
munal planering skapa förutsättningar för 
levande samhällen vid kusten. En eftersträ-
vansvärd bebyggelsestruktur kan exempelvis 
vara sådan som stödjer och möjliggör utveck-
ling av kollektivtrafiksystem i kustområden 
för tåg, buss och båt. 

Rapporten pekar på att det behöver göras 
avvägningar och prioriteringar mellan mark- 
och vattenanspråk för ny bebyggelse, hållba-

ra areella näringar och allmänhetens åtkomst 
till stränder och hav.

Kopplat till bebyggelsestruktur har arbets-
gruppen identifierat ett särskilt behov av 
fördjupad kunskap och samverkan kring 
vattenförsörjning, klimatanpassningar och 
utveckling av hållbara maritima näringar.

Tillgången till kusten som bostadsort, såväl 
för helårs- som delårsboende, är på väg att bli 
en socioekonomisk fråga med stigande fastig-
hetspriser i kustnära lägen. För att motverka 
detta har arbetsgruppen identifierat ett behov 
av blandade bostadstyper i kustsamhällen. 

Tema Struktur

Arbetsgruppernas delrapporter
Det tematiska arbetet inom kustzonsprojektet har bedrivits i fyra arbetsgrupper som 
har utgjorts av representanter och experter från de deltagande kommunerna, berörda 
länsstyrelser och GR men även från andra organisationer, såsom Turistrådet Västsverige, 
8+fjordar, Västkuststiftelsen, Vattenrådet för Bohuskusten med flera.

Arbetet har resulterat i fyra delrapporter med teman Struktur, Havsanändning, 
Upplevelser och Miljö. Dessa beskriver planeringsförutsättningar med utgångspunkt i ett 
nuläge (år 2018) efterföljt av en analys av utmaningar och målkonflikter i relation till en 
långsiktigt hållbar utveckling. Rapporterna innehåller också förslag på fortsatt arbete när 
det gäller avvägningar mellan olika intressen, samverkan och framtida utredningsbehov. 
Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna från varje delrapport.

Rapporten har fokus på båtliv och 
besöksnäring, men med utgångspunkt i att 
kustzonen till stor del utgörs av känsliga 
miljöer med begränsade resurser. Balansen 
mellan utveckling och bevarande blir således 
ett viktigt perspektiv. En av slutsatserna från 
analysen är att tillgängligheten till hamnar 
och det maritima upplevelserummet är 
viktiga beståndsdelar som kan och behöver 
utvecklas – ”Att säkerställa att kustzonen är 
tillgänglig för så många som möjligt utan att 
utarma de resurser som är grunden för dess 
attraktivitet.”

I rapporten pekas på behov av satsningar 
på tillgängliga, multifunktionella noder i 
kustbandet ut inklusive nord-sydliga kopp-
lingar mellan noderna, vilket också speglas i 

den fördjupade strukturbilden. 
Arbetsgruppen anser att besöksnäringens 

behov behöver synliggöras i den kommunala 
kustzonsplaneringen. 

Digitalisering bedöms kunna bidra till 
större möjligheter till miljöhänsyn, minskade 
kostnader, bättre spridning av och tillgång till 
information med mera. Ett konkret exempel 
är utvecklingen av delningsekonomi inom 
besöksnäring och båtliv.

En viktig samverkansplattform för besök-
snäringen inom projektets område är Tu-
ristrådet Västsverige. Ett annat exempel på 
en drivande samverkansplattform är ”Ett enat 
Bohuslän” som samlar elva kommuner och 
besöksnäringens aktörer kring utvecklingen 
av Bohuslän som destination.

Tema Upplevelser

Principer för
byggande

Båtliv

Besöks- 
näring
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Arbetsgruppen har speciellt analyserat 
vattenbruk, fiske och energiproduktion till 
havs samt muddring och muddertippning, 
där ett mellankommunalt perspektiv krävs för 
att möjliggöra en hållbar utveckling. 

Inom området finns goda förutsättningar 
för vattenbruk när det gäller fisk, blötdjur och 
makroalger. Det pågår en omfattande tek-
nikutveckling som förväntas kunna bidra till 
ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan 
i slutna system. Rapporten pekar på brist på 
rovfisk och behov av fiskefria områden och 
annat skydd för att säkra hållbart fiske och 
beståndens återhämtning.

Det finns idag fyra kommunalt utpekade 
vindkraftområden i utredningsområdet: ett 
i Kungälv, ett i Öckerö samt två i Göteborg. 
Alternativa lösningar som vindkraft med 
flytande fundament, vågkraft, strömkraft 
och flytande solkraft kommer eventuellt att 
efterfråga miljöer där olika tekniker kan tes-
tas. Det är svårt att bedöma marin bioenergi 
och dess potential i och med att det inte finns 
något nätverk/branschförening som bevakar 
utvecklingen på samma sätt som inom de 
andra energislagen. Ur ett rumsligt perspek-
tiv konkurrerar de olika energislagen i liten 
utsträckning med varandra. Energislagens 
miljöpåverkan har inte analyserats men antas 

skilja sig markant mellan de olika tekniklös-
ningarna. Bedömningen idag är att havsba-
serad vindkraft (med bottenfasta fundament) 
är det enda energislaget som inom en tioårs-
period har kommersiella förutsättningar att 
etableras som fullskalig anläggning i Sverige.

Arbetsgruppen har också behandlat temat 
muddring och muddertippning. Sveri-
ges Geologiska Undersökning (SGU) och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 
samarbetat kring en bedömning av tidigare 
nyttjade dumpningsplatser i länet med syfte 
att ta fram ett maringeologiskt underlag för 
att kunna bedöma platsernas lämplighet för 
fortsatt dumpning, men även för att föreslå 
alternativa platser för dumpning.

I rapporten identiferas olika förbättrings-
områden där mellankommunal samverkan 
krävs. Detta gäller till exempel vid faststäl-
lande av godtagbart underlag och samord-
ning av olika prövningar och tillsyn, både för 
befintliga dumpningsplatser och möjliga nya 
platser som är lämpliga för muddertippning, 
inklusive på land. Det finns också ett behov 
av ökad kunskap om bottenförhållanden, 
teknikutveckling kring möjlig återvinning 
eller återbruk av muddermassor, samt god 
planering av nya båthamnar och bryggor som 
minskar behovet av muddring.

Tema Havsanvändning

Under rubriken transportinfrastruktur be-
handlas frågor gällande sjöfart, kollektivtrafik 
till sjöss samt handelshamnar och dessutom 
förbindelser mellan kustzonen och inlandet. 
Bland slutsatserna i rapporten finns: Det 
nord-sydliga infrastrukturstråket på land (E6 
och Bohusbanan) möjliggör effektiva resor. 
Längre ut i kustbandet är den nord-sydliga 
tillgängligheten sämre, både till havs (utan 
egen båt) och på land för gång- och cykeltra-
fik. I öst-västlig riktning kan konstateras att 
tillgängligheten till kusten med bil generellt 
är mycket god i princip i hela området medan 
motsatsen gäller för cykel- och kollektivtrafik. 

Framtida satsningar på transportinfra-
struktur bör fokusera på utvalda öst-västliga 

kopplingar för cykel- och kollektivtrafik och 
stärkta nord-sydliga kopplingar i kustbandet 
till exempel i form av cykelleder, vandrings-
leder och färjetrafik. Det pekas också på 
behovet av kopplingar mellan större tätorter 
och mindre orter i kustbandet, inklusive om-
rådets ”utposter”, exempelvis Käringön.

Tillgänglighet handlar bland annat om vilka 
platser som är tillgängliga med kollektivtrafik 
samt vilka hinder som finns i form av exploa-
tering och privatisering. Tillgänglighet hand-
lar även i vidare bemärkelse om att undanröja 
hinder i olika former för att alla människor, 
oavsett funktionsnedsättning, socioekono-
misk bakgrund eller annat, ska kunna ta del 
av de värden som finns i kustzonen.

Tillgänglighet
till kusten

Transport-
infrastruktur

Vattenbruk
och fiske

Marin energi- 
produktion

Muddertipp-
ningsplatser
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Definitioner och begrepp

Grön infrastruktur syftar oftast på ett sammanbundet nät av naturområden, till exempel våtmarker, parker, 
skogsreservat och jordbruksmark samt marina områden som på ett naturligt sätt reglerar temperaturer, 
översvämningsrisker och vatten-, luft- samt ekosystemkvalitet. Ibland skiljer man på grön infrastruktur och 
blå infrastruktur på så sätt att den gröna innefattar trädgårdar, parker, gröna tak och liknande medan den blå 
innehåller vattendrag och hållbara dräneringssystem. I Havsplan för Västerhavet används begreppet  
marin grön infrastruktur om biotoper och strukturer som skapar ekologiska sammanhang i havet och vid 
kusten. Blå infrastruktur syftar ibland (dock inte i detta dokument) på vattenburna transporter.

Cirkulär ekonomi bygger på kretslopp och handlar om att återvinna, återbruka och dela på resurser för att 
motverka överkonsumtion och minska utsläpp. Det står i kontrast till en linjär ekonomi med ”slit och släng”. 
Marin cirkulär ekonomi kan innebära att ta till vara på råvaror och biprodukter från fiskenäring, vattenbruk 
och beredningsindustri för värdehöjande åtgärder, till exempel att fiskrens från en beredningsfabrik används 
till foder eller görs om till energi i en biogasanläggning.

Ekosystemtjänster är tjänster och produkter som ekosystemen ger oss människor, till exempel mat, luft 
eller platser för rekreation.

Levande samhällen avser här att orterna har en åretruntbefolkning som är verksam på orten eller pendlar 
till annan plats för arbete, att det finns viss service och kollektivtrafik som är tillgänglig året om.

Marin avser i detta dokument något som härrör från havet, exempelvis marina råvaror som fisk eller musslor.
Maritim avser i detta dokument något som förekommer vid eller är beroende av havet, till exempel maritima 
verksamheter i form av havsbaserad vindkraft, fiskodling och besöksnäring vid kusten.

Miljötillstånd 
 i havet

Att bevara en livskraftig kustzon och 
havsmiljö och nyttja dess resurser på ett 
hållbart sätt är ett principiellt centralt 
förhållningssätt i kustzonsplaneringen. 
Även människan vinner på en god kust- 
och havsmiljö, inte minst genom ökad 
attraktivitet för boende och besökare.

Rapporten beskriver de fysiska och juridis-
ka planeringsförutsättningarna samt speci-
fika utmaningar som finns för kustzonen , 
sett ur ett miljöperspektiv. Fokus ligger på de 
miljöaspekter som är specifika för planering 
i kustzonen och som därför skiljer sig från 
planeringen på land.

Kustområden är särskilt känsliga för kli-
matförändringar, både långsamma (i form 
av stigande havsnivåer, ändringar i vind- och 
vågexponering, stranderosion eller invasion 
av främmande arter) och mer oförutsedda 
händelser (som stormar, översvämningar och 
utsläpp).

I rapporten pekas också på att fragmente-

ring av marina miljöer har en negativ effekt 
på många arter vars livsutrymme och möjlig-
heter till förflyttning och genetiskt utbyte blir 
starkt begränsat. Andra problem som tas upp 
är undervattensbuller och skräp i haven samt 
på havsbottnar.

Rapporten rekommenderar satsningar 
på hållbart kollektivt resande och minskad 
klimatpåverkan från båtliv och sjöfart, till 
exempel genom satsning på eldrift (med till-
hörande infrastruktur på land), begränsning-
ar i utsläpp samt reduktioner i markanspråk 
för bryggor och förvaring. 

Ekosystembaserade mål och strategier bör 
ligga till grund för planeringen. Ekosyste-
mansatsen ställer krav på planeringsunderlag 
och arbetssätt. Det lyfts även fram ett behov 
att utöka marina områdesskydd och uppdate-
ra befintliga föreskrifter med fördjupad kun-
skap. Strandskyddet pekas ut som en viktig 
byggsten för hållbar användning av känslig 
kustmiljö.

Tema Miljö
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Hur har arbetet genomförts?
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett resultat från projektet 
”Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Udde-
valla”. Projektet pågick under perioden 2016-2019 och föregicks av en för-
studie (2014-2015), vilken syftade till att initiera en process där kustkom-
munerna Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust 
och Uddevalla skulle skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete kring 
kustplanering tillsammans med relevanta regionala aktörer.

Arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden för kustzonen har letts av GR med 
huvudansvar för framdrift i projektet och med budgetansvar. Det har också funnits en 
politisk styrgrupp för projektet bestående av Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad 
inom GR och en politisk representant vardera för Orust respektive Uddevalla kommun.

Projektledningen på GR har utgjorts av Susanne Härenstam, Ida Lindbergh, Janna 
Petersson samt senior rådgivare Lars Heineson.

Projektets strategiska ledningsgrupp har utgjorts av Jessica Hjerpe Olausson (Västra 
Götalandsregionen), Ingela Isaksson och Gunnar Åkerlund (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län), John Wedel (Business Region Göteborg) och Pia Arnesson (GR).

Det tematiska arbetet har bedrivits inom fyra arbetsgrupper med fokus på olika 
områden: Struktur, Havsanvändning, Upplevelser och Miljö. Grupperna har utgjorts 
av representanter och experter från de deltagande kommunerna, berörda länsstyrelser 
och GR men även från andra organisationer, så som Turistrådet Västsverige, 8+fjordar, 
Västkuststiftelsen, Västarvet, Vattenrådet för Bohuskusten med flera.

En operativ arbetsgrupp, bestående av representanter från alla deltagande kommuner 
(se nedan), har haft huvudansvar för att utarbeta den fördjupade strukturbilden baserat 
på det resultat som tagits fram inom arbetsgrupperna.  

Kungsbacka: Raquel Dias Sandblad (ordinarie), Anna Frykman/Anders Lund (ersättare)
Göteborg: Martin Knape (ordinarie), Stella Bergström (ersättare)
Öckerö: Johanna Paulsson (ordinarie), Theres Benito/Janna Petersson (ersättare)
Kungälv: Torbjörn Nilsson (ordinarie)
Stenungsund: Mikaela Danielsson (ordinarie), Maria Alm (ersättare)
Tjörn: Karin Löfgren (ordinarie), Anna Aldegren (ersättare)
Orust: Ulrika Marklund (ordinarie), Ronny Svensson (ersättare)
Uddevalla: Sofia Ström (ordinarie), Elin Carlsson (ersättare)
GR: Projektledningen samt Christine Flood

Projektet har finansierats av de åtta kustkommunerna och GR
tillsammans med:
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Fördjupad strukturbild för kustzonen
En strukturbild ska vara vägledande för den fysiska planeringen 
inom kommunerna. Den strukturbild som beskrivs i detta 
dokument har fokus på kustzonen och är en fördjupning av 
Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008.

Kustzonen har stor attraktionskraft och är identitetsskapande 
för hela regionen. Tillgänglighet till och utveckling av 
kustzonen är därför en gemensam angelägenhet, och viktiga 
värden, resurser och intressen bör hanteras i en gemensam 
strategi, där vi är överens om hur vi tar ansvar för kustzonens 
framtida utveckling och bevarande.

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 101 Dnr: KS 2019/889 
 
Avgiftsbeläggning av hemgångsteamet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbelägga hemgångsteamet i enlighet med 
omsorgsavgiftsnivå 4 som utgår ifrån beslutade avgifter för Vård Omsorg 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har idag ett hemgångsteam med syfte att ge stöd och hjälp för den 
enskilde när en person kommer hem från sjukhuset med omfattande behov eller förändrade 
behov. Hemgångsteamet kan ge rehabiliterande insatser samt kartlägga eventuella behov 
framöver. Teamet kan även sättas in utan föregående sjukhusvistelse när biståndshandläggare 
behöver stöd att kartlägga vilka insatser den enskilde är i behov av.  
 
Hemgångsteamet är idag inte avgiftsbelagt men förslaget är att avgiftsbelägga enligt nivå 4 
utifrån beslutade avgifter för Vård Omsorg år 2019 då det är en omfattande insats med service 
och omsorg inklusive kvällar, helger och nätter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala pensionärsrådet 2020-03-03 
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunala pensionärsrådet
2020-03-03

  
 
 
 
 
 Dnr: KS 2019/889 
 
Remiss från kommunstyrelsen: Ändring av avgiftsbefrielse vid 
dubbla boendekostnader vid inflyttning på särskilt boende 
 
Beslut 
 
Synpunkter från kommunala pensionärsrådet: 

 Rådet ställer frågor på skillnaden mellan ensamstående och samboende.  
 Rådet beslutar enhälligt att ställa sig bakom remissen.  

 
 
 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

  
 
 
 
 
§ 17 Dnr: KS 2019/889 
 
Avgiftsbeläggning av hemgångsteamet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till kommunala pensionärsrådet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har idag ett hemgångsteam med syfte att ge stöd och hjälp för den 
enskilde när en person kommer hem från sjukhuset med omfattande behov eller förändrade 
behov. Hemgångsteamet kan ge rehabiliterande insatser samt kartlägga eventuella behov 
framöver. Teamet kan även sättas in utan föregående sjukhusvistelse när biståndshandläggare 
behöver stöd att kartlägga vilka insatser den enskilde är i behov av.  
 
Hemgångsteamet är idag inte avgiftsbelagt men förslaget är att avgiftsbelägga enligt nivå 4 
utifrån beslutade avgifter för Vård Omsorg år 2019 då det är en omfattande insats med service 
och omsorg inklusive kvällar, helger och nätter. 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2019-12-11 
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bells (ST) föreslår att ärendet remitteras till kommunala pensionärsrådet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Avgiftsbeläggning av hemgångsteamet 
Tjänsteskrivelse reviderad utifrån välfärdsutskottets beslut § 81/2019 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbelägga hemgångsteamet i enlighet med 
omsorgsavgiftsnivå 4 som utgår ifrån beslutade avgifter för Vård Omsorg 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har idag ett hemgångsteam med syfte att ge stöd och hjälp för den 
enskilde när en person kommer hem från sjukhuset med omfattande behov eller förändrade 
behov. Hemgångsteamet kan ge rehabiliterande insatser samt kartlägga eventuella behov 
framöver. Teamet kan även sättas in utan föregående sjukhusvistelse när biståndshandläggare 
behöver stöd att kartlägga vilka insatser den enskilde är i behov av.  
 
Hemgångsteamet är idag inte avgiftsbelagt men förslaget är att avgiftsbelägga enligt nivå 4 
utifrån beslutade avgifter för Vård Omsorg år 2019 då det är en omfattande insats med service 
och omsorg inklusive kvällar, helger och nätter. 
 
Beskrivning av ärendet 
Hemgångsteamets syfte att ge stöd och hjälp för den enskilde när en person kommer hem från 
sjukhusvistelse med omfattande behov eller förändrade behov som inte kan tillgodoses med 
ordinarie hemtjänst. Under ca två veckor får omsorgstagaren omfattande och rehabiliterande 
insatser för att sedan gå över till ordinarie hemtjänst eller klara sig själv. Parallellt har 
hemgångsteamet under tiden ett uppdrag från bistånd att utreda vilka insatser som en 
omsorgstagare har behov av efter hemgångsteamets insatser. Eftersom stödet innefattar 
rehabilitering, kartläggning och behov samt att det är en omfattande insats inklusive kvällar, 
helger och nätter bör hemgångsteamet avgiftsbeläggas i enlighet med nivå 4. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Hemgångsteamet har i år hanterat i genomsnitt 15 stycken omsorgstagare/månad. Antal dagar 
varierar per omsorgstagare men i genomsnitt har en omsorgstagare som tilldelas ett 
hemgångsteam detta i två veckor. Vid avgiftsnivå 4 prognostiserar Sektor Socialtjänst per år 
att inbetalda avgifter utifrån hemgångsteamet kan uppgå till 176 400 kr/år beräknat med ett 
genomsnitt på 14 dagar som nyttjar hemgångsteamet och under förutsättning att alla har ett 
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avgiftsutrymme. Omsorgstagare och antal dagar kan dock variera och därför är detta enbart en 
prognos. Kostnaden för den enskilde beräknas till ca 70 kronor per dag. Avgiftsnivå 4 
motsvarar omsorgsavgiften på korttidsboende. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några negativa 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunen beräknar avgiftsutrymmet enligt 8 kap 4 § socialtjänstlagen genom att först 
sammanställa den enskildes inkomster före skatt. Därefter görs en skatteberäkning utifrån 
gällande skatteregler. Utifrån juridiska aspekter följer förslaget gällande praxis. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Robert Rydquist 
Sektorchef Verksamhetschef  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 102 Dnr: KS 2019/861 
 
Ändring av avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader vid 
inflyttning på särskilt boende 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader i upp till 
tre månader i samband med inflyttning på särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) till att 
endast gälla ensamstående som inte äger sin bostad och saknar kapitaltillgångar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen kompenserar idag för dubbla boendekostnader i upp till tre månader för 
ensamstående personer boende i hyresrätt och upp till sex månader för personer boende i 
bostadsrätt/villa. 
 
Förslaget är att ändra till att avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader i upp till tre månader 
endast ska gälla ensamstående personer som inte äger sin bostad och saknar större 
kapitaltillgångar. Kapitaltillgångar definieras som ett prisbasbelopp i tillgångar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala pensionärsrådet 2020-03-03 
Omvärldsbevakning dubbla boendekostnader 2020-01-20 
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
 
 

447



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunala pensionärsrådet
2020-03-03

  
 
 
 
 
 Dnr: KS 2019/861 
 
Remiss från kommunstyrelsen: Ändring av avgiftsbefrielse vid 
dubbla boendekostnader vid inflyttning på särskilt boende 
 
Beslut 
Synpunkter från kommunala pensionärsrådet: 

 Rådet ställer frågor på skillnaden mellan ensamstående och samboende.  
 Rådet beslutar enhälligt att ställa sig bakom remissen.  

 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Anders.eggertsen@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

  
 
 
 
 
§ 18 Dnr: KS 2019/861 
 
Ändring av avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader vid 
inflyttning på särskilt boende 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till kommunala pensionärsrådet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen kompenserar idag för dubbla boendekostnader i upp till tre månader för 
ensamstående personer boende i hyresrätt och upp till sex månader för personer boende i 
bostadsrätt/villa. 
 
Förslaget är att ändra till att avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader i upp till tre månader 
endast ska gälla ensamstående personer som inte äger sin bostad och saknar större 
kapitaltillgångar. Kapitaltillgångar definieras som ett prisbasbelopp i tillgångar. 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2019-12-11 
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 
Omvärldsbevakning dubbla boendekostnader SÄBO 2019-12-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bells (ST) föreslår att ärendet remitteras till kommunala pensionärsrådet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
 
 

449
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2019-10-29

 
Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Ändring av avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader vid 
inflyttning på särskilt boende 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader i upp till 
tre månader i samband med inflyttning på särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) till att 
endast gälla ensamstående som inte äger sin bostad och saknar kapitaltillgångar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen kompenserar idag för dubbla boendekostnader i upp till tre månader för 
ensamstående personer boende i hyresrätt och upp till sex månader för personer boende i 
bostadsrätt/villa. 
 
Förslaget är att ändra till att avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader i upp till tre månader 
endast ska gälla ensamstående personer som inte äger sin bostad och saknar större 
kapitaltillgångar. Kapitaltillgångar definieras som ett prisbasbelopp i tillgångar. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige tog 2013 ett beslut rörande kompensation av dubbla avgifter för 
bostadsrätt, villa, och hyresrätt. Beslutet kom till efter att kommunen identifierat att 
ensamstående fick betala dubbla kostnader i samband med flytt till särskilt boende, vilket i 
vissa fall inte var möjligt utifrån sin ekonomiska situation och fick då under 
övergångsperioden vända sig till försörjningsstöd. 
 
Stödet kan endast ges om den enskilde som flyttar in har för avsikt att avveckla sin tidigare 
bostad. Denna avvecklingstid får uppgå till högst tre månader för hyresrätt och högst sex 
månader för bostadsrätt, andelsrätt eller egen fastighet. 
 
I samband med att en person tackat ja till plats på särskilt boende skickas underlag ut för 
ansökan om avgiftskompensation tillsammans med hyreskontrakt för särskilt boende.  
Från Avgiftsbroschyr går att läsa följande: 
  
”Du kan som ensamstående söka jämkning för dubbelt boende om du har dubbla 
boendekostnader vid flytt till särskilt boende. Du kan då bli beviljad kompensation för hyran 
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på det särskilda boendet i max tre månader. Om den ursprungliga bostaden är en villa eller 
en bostadsrätt ges skälig tid till försäljning, dock högst sex månader.” 
 
Kommunen kompenserar idag för dubbla boendekostnader i upp till tre månader för 
ensamstående personer boende i hyresrätt och upp till sex månader för personer boende i 
bostadsrätt/villa. 
 
Kommunen vill rikta stödet till att det först och främst ska fungera som en kompensation för 
personer med begränsat ekonomiskt utrymme. Idag tar kommunen inte hänsyn till 
kapitaltillgångar, vilket gör att målgruppen som det ursprungliga beslutet grundar sig i inte 
alltid uppfylls. Genom att ändra till att endast gälla ensamstående personer som inte äger sin 
bostad och saknar kapitaltillgångar i upp till tre månader blir stödet tydligare och mer riktat 
till målgruppen. Kapitaltillgångar definieras som ett prisbasbelopp i tillgångar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
150 tkr finns budgeterat 2019 och är öronmärkt för kompensation för dubbla hyror inom 
sektorn. Budgeten har minskat jämfört med tidigare år och har år 2019 överskridits. 
2017 budget 300 tkr utfall 291 tkr 
2018 budget 300 tkr utfall 360 tkr 
2019 budget 150 tkr utfall tom oktober 453 tkr 

Insatser inom Vård Omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) samt hemsjukvård enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) är avgiftsbelagda. Avgifterna inom kommunen beslutas av 
kommunfullmäktige. Hur mycket varje person skall betala beror dels på de ramar som staten 
har bestämt och dels på inlämnade inkomstuppgifter. Kapitaltillgångar beräknas utifrån 
inlämnade uppgifter. Genom beslut om ändring av vilka som innefattas av avgiftsbefrielse 
prognostiserar förvaltningen en minskning av kostnaderna. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några negativa 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunen beräknar avgiftsutrymmet enligt 8 kap 4 § socialtjänstlagen genom att först 
sammanställa den enskildes inkomster före skatt. Därefter görs en skatteberäkning utifrån 
gällande skatteregler. Utifrån juridiska aspekter följer förslaget gällande praxis. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Robert Rydquist 
Sektorchef Verksamhetschef 
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Bilaga Dnr KS 2019/861
2019-12-17

 
Anders Eggertsen 
 
 
Omvärldsbevakning dubbla boendekostnader SÄBO 
Alingsås kommun avgiftskompenserar tre månader för inflyttning om personen inte har över 
ett basbelopp på banken, inte äger sitt boende och är ensamstående. 
 
Lerums kommun avgiftskompenserar tre månader om personen inte har över två 
prisbasbelopp på banken. 
 
Lilla Edet avgiftskompenserar den lägre hyran under maximalt tre månader. 
 
Kungsbacka kommun avgiftskompenserar i form av att personen får förhöjt minimibelopp 
vilket i sin tur kan leda till sänkt omsorgsavgift i maximalt tre månader. 
 
Kungälvs kommun avgiftskompenserar genom att ensamstående eller makar som flyttar in på 
särskilt boende får förhöjt förbehållsbelopp genom att räkna in boendekostnaden i 
förbehållsbeloppet i maximalt tre månader. 
 
Tjörns kommun anger att det är endast i de fall där förbehållsbeloppet inte uppnås som 
nedsättning eller befrielse av avgifter kan förekomma. Gäller endast ensamstående personer i 
högst tre månader för hyresrätt och sex månader för bostadsrätt, andelsrätt och fastighet. 
 
Härryda kommun avgiftskompenserar i högst tre månader för ensamstående och som inte har 
över två basbelopp på banken. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-12-11

  
 
 
 
 
§ 82 Dnr: KS 2019/861 
 
Ändring av avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader vid 
inflyttning på särskilt boende 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att tjänsteskrivelsen ska förtydligas inför beslut i 
kommunstyrelsen med omvärldsbevakning på hur andra kommuner gör. 

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader i upp till 
tre månader i samband med inflyttning på särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) till att 
endast gälla ensamstående som inte äger sin bostad och saknar kapitaltillgångar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen kompenserar idag för dubbla boendekostnader i upp till tre månader för 
ensamstående personer boende i hyresrätt och upp till sex månader för personer boende i 
bostadsrätt/villa. 
 
Förslaget är att ändra till att avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader i upp till tre månader 
endast ska gälla ensamstående personer som inte äger sin bostad och saknar större 
kapitaltillgångar. Kapitaltillgångar definieras som ett prisbasbelopp i tillgångar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST): Tjänsteskrivelsen förtydligas inför beslut i kommunstyrelsen 
med omvärldsbevakning på hur andra kommuner gör. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Petterson Bell 
(ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 103 Dnr: KS 2020/61 
 
Riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap samt 
att en utvärdering av IOP ska göras om ett år och att riktlinjerna tills dess ska utvecklas och 
formuleras i klarspråk. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Modellen utarbetades av Forum: idéburna organisationer med 
social inriktning 2010. Forums avsikt med IOP var just att skapa en “tredje väg” för 
samverkan, mellan bidrag och upphandling. Genom denna modell skulle de idéburna 
organisationerna kunna bidra till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen 
gav utrymme för, utan att fastna i upphandling och kommersiella kontrakt. Syftet är att stötta 
en verksamhet som hanterar en samhällsutmaning och ge dem möjlighet att aktivt delta och 
bidra till samhällsutvecklingen.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs av en idéburen organisation där den 
offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan lösas på egen hand. Ett 
avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till samt tidsram för 
partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller 
ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer. 
 
För att ett IOP ska kunna formas behövs minst två parter, en idéburen och en från offentlig 
sektor, som båda är intresserade av att ingå ett partnerskap. Tanken är att parterna i ett IOP 
gemensamt definierar en samhällsutmaning som ska lösas, vilket ökar möjligheten för en 
ömsesidig förståelse av problemet samt dess lösning. Oftast skrivs ett IOP-avtal runt en 
speciell verksamhet, som bedrivs av den idéburna organisationen, men som den offentliga 
sektorn är intresserad av. I avtalet bestäms bland annat vad partnerskapet gäller, vilken part 
som ska bidra med vilka resurser samt hur länge avtalet ska gälla. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

Riktlinjer 
Riktlinjer är den mest konkreta formen av styrdokument och anger hur organisationen bör 
agera i en given situation. En riktlinje kan ange golv och/eller tak, vilket lämnar visst 
utrymme till att bedöma fall till fall. Riktlinjer kan därför sägas ange handlingsutrymme i en 
viss fråga. Enligt Stenungsund kommuns Riktlinjer för politisk beslutade styrande, 
vägledande och operativa dokument fastställs riktlinjer av kommunfullmäktige. 
Giltighetstiden ska vara långsiktiga. Revidering och uppföljning ska ske minst en gång per 
mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-02-19 
Tjänsteskrivelse 2019-11-29 
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att en utvärdering av IOP ska göras om ett år 
och att riktlinjerna tills dess ska utvecklas och formuleras i klarspråk. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-02-19

  
 
 
 
 
§ 8 Dnr: KS 2020/61 
 
Riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att revidera förslaget till riktlinjer för idéburna 
offentliga partnerskap inför behandlingen av kommunstyrelsen enligt följande: 
 
Punkt två i kriterierna angående då partnerskap är möjligt ska förtydligas och konkretiseras. 
 
Textstycket kring vilka som kan beröras av partnerskapet ska förtydligas och breddas för att 
fler föreningar ska kunna inkluderas. 
 

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Modellen utarbetades av Forum: idéburna organisationer med 
social inriktning 2010. Forums avsikt med IOP var just att skapa en “tredje väg” för 
samverkan, mellan bidrag och upphandling. Genom denna modell skulle de idéburna 
organisationerna kunna bidra till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen 
gav utrymme för, utan att fastna i upphandling och kommersiella kontrakt. Syftet är att stötta 
en verksamhet som hanterar en samhällsutmaning och ge dem möjlighet att aktivt delta och 
bidra till samhällsutvecklingen.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs av en idéburen organisation där den 
offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan lösas på egen hand. Ett 
avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till samt tidsram för 
partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller 
ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer. 
 
För att ett IOP ska kunna formas behövs minst två parter, en idéburen och en från offentlig 
sektor, som båda är intresserade av att ingå ett partnerskap. Tanken är att parterna i ett IOP 
gemensamt definierar en samhällsutmaning som ska lösas, vilket ökar möjligheten för en 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-02-19

ömsesidig förståelse av problemet samt dess lösning. Oftast skrivs ett IOP-avtal runt en 
speciell verksamhet, som bedrivs av den idéburna organisationen, men som den offentliga 
sektorn är intresserad av. I avtalet bestäms bland annat vad partnerskapet gäller, vilken part 
som ska bidra med vilka resurser samt hur länge avtalet ska gälla. 
 
Riktlinjer 
Riktlinjer är den mest konkreta formen av styrdokument och anger hur organisationen bör 
agera i en given situation. En riktlinje kan ange golv och/eller tak, vilket lämnar visst 
utrymme till att bedöma fall till fall. Riktlinjer kan därför sägas ange handlingsutrymme i en 
viss fråga. Enligt Stenungsund kommuns Riktlinjer för politisk beslutade styrande, 
vägledande och operativa dokument fastställs riktlinjer av kommunfullmäktige. 
Giltighetstiden ska vara långsiktiga. Revidering och uppföljning ska ske minst en gång per 
mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-29 
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att punkt två i kriterierna angående då 
partnerskap är möjligt ska förtydligas och konkretiseras, samt att textstycket kring vilka som 
kan beröras av partnerskapet ska förtydligas och breddas för att fler föreningar ska kunna 
inkluderas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att välfärdsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag med 
föreslagna förändringar. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att 
färdigställa utredning kring idéburet offentligt partnerskap (IOP) och ta fram förslag på 
riktlinjer i likhet med till exempel Motala kommun. Förslagna riktlinjer baseras på Motala 
kommuns riktlinjer i enlighet med detta kommunstyrelsen beslut.  
 
Genom att fastställa riktlinjer för hur IOP-avtal ska hanteras förtydligas och skapas en tydlig 
rutin för hur kommunen ska hantera IOP-avtal.  
 
Beskrivning av ärendet 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Modellen utarbetades av Forum: idéburna organisationer med 
social inriktning 2010. Forums avsikt med IOP var just att skapa en “tredje väg” för 
samverkan, mellan bidrag och upphandling. Genom denna modell skulle de idéburna 
organisationerna kunna bidra till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen 
gav utrymme för, utan att fastna i upphandling och kommersiella kontrakt. Syftet är att stötta 
en verksamhet som hanterar en samhällsutmaning och ge dem möjlighet att aktivt delta och 
bidra till samhällsutvecklingen.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs av en idéburen organisation där den 
offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan lösas på egen hand. Ett 
avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till samt tidsram för 
partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller 
ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer. 
 
För att ett IOP ska kunna formas behövs minst två parter, en idéburen och en från offentlig 
sektor, som båda är intresserade av att ingå ett partnerskap. Tanken är att parterna i ett IOP 
gemensamt definierar en samhällsutmaning som ska lösas, vilket ökar möjligheten för en 
ömsesidig förståelse av problemet samt dess lösning. Oftast skrivs ett IOP-avtal runt en 
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speciell verksamhet, som bedrivs av den idéburna organisationen, men som den offentliga 
sektorn är intresserad av. I avtalet bestäms bland annat vad partnerskapet gäller, vilken part 
som ska bidra med vilka resurser samt hur länge avtalet ska gälla. 
 
Riktlinjer 
Riktlinjer är den mest konkreta formen av styrdokument och anger hur organisationen bör 
agera i en given situation. En riktlinje kan ange golv och/eller tak, vilket lämnar visst 
utrymme till att bedöma fall till fall. Riktlinjer kan därför sägas ange handlingsutrymme i en 
viss fråga. Enligt Stenungsund kommuns Riktlinjer för politisk beslutade styrande, 
vägledande och operativa dokument fastställs riktlinjer av kommunfullmäktige. 
Giltighetstiden ska vara långsiktiga. Revidering och uppföljning ska ske minst en gång per 
mandatperiod. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutade riktlinjer är kostnadsneutrala då kostnad först uppstår när ett IOP-avtal skrivs på. 
Om Stenungsunds kommun ingår ett IOP-avtal utifrån föreslagna rutiner ska finansiering ske 
inom budgetram ur berört verksamhetsområdes budget.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.  
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Genom fastlagda rutiner systematiseras hanteringen vid förfrågningar gällande IOP-avtal från 
den idéburna sektorn vilket möjliggör en mer rättssäker likabehandling vilket också kan leda 
till en mer effektiv hantering av dessa förfrågningar. Detta gäller utifrån att förvaltningen har 
en fastlagd rutin med tydliga steg och en tydlig kravbild vilka underlag som behövs 
exempelvis.  
 
I budget 2020 finns beslutat att ett IOP ska utredas under 2020 för att minska 
försörjningsstödet. Denna utredning kan underlättas om fastställda riktlinjer finns på plats.  
 
Juridiska bedömningar 
Utredningen ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78) konstaterar att de juridiska 
förutsättningarna måste bedömas för varje enskilt IOP, utifrån att det finns ett komplext 
regelverk runtomkring IOP. Bland annat måste ett IOP-avtal vara förenligt med 
kommunallagens regler om den kommunala kompetensen. IOP-avtalet får heller inte innebära 
anskaffning av vara eller tjänst och det måste vara förenligt med EU:s statsstödsregler.            
 
Den 14 december 2019 redovisades den statliga utredningen ”Idéburet offentligt partnerskap” 
(SOU 2019:56). I utredningen presenterades lagförändringar som föreslås träda i kraft den 1 
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juli 2021. Utifrån vilka lagförslag som verkställs kan kommunens riktlinjer gällande IOP 
därmed behöva justeras. En ny översyn och eventuellt revidering av riktlinjerna ska också 
göras kommande mandatperiod i enlighet med Stenungsund kommuns ”Riktlinjer för politisk 
beslutade styrande”. I samband med utredningen i december 2019 publicerades en 
vägledning om IOP-avtal med syfte att göra det lättare parterna att samverka i idéburna 
offentliga partnerskap. I föreslagna riktlinjerna gällande IOP-avtal biläggs denna vägledning 
som stöd.    
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-29 
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap  
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap i Stenungsunds kommun 
 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Syftet är att stötta en verksamhet som hanterar en 
samhällsutmaning och ge dem möjlighet att aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs eller drivs av en idéburen 
organisation där den offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan 
lösas på egen hand. Ett avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till 
samt tidsram för partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en 
upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer. 
 
Kriterier för idéburet offentligt partnerskap   
För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog och överenskommelse om IOP så ska 
följande kriterier vara uppfyllda1:  
 

Partnerskap är möjligt då: 
 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (liknande verksamhet 

förekommer redan hos den idéburna organisationen).  
 Verksamheten är ett led i att förverkliga Stenungsund kommuns Vision 2035, 

strategiska plan eller andra politiskt fattade beslut    
 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget  
 Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.   
 Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser). 
 Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.   
 Verksamheten avses drivas under en längre tid.   

 
Ett idéburet offentligt partnerskap bör tillämpas när:   
 Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.   
 Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den 

idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och 
självständig aktör.   

 
En förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuell är att föreningen ägnar sig 
åt verksamhet inom det som bedöms som Stenungsund kommuns verksamhetsområde. Det 
innebär att verksamheten rör t.ex. förebyggande arbete och rådgivning eller annan form av 
stöd till behövande inom exempelvis skola, individ- och familjeomsorgen, kvalitetshöjande 
verksamhet riktat till äldre eller barn och unga, åtgärder som underlättar integration av 
personer som står utanför arbetsmarknad och i samhällslivet i stort eller annan verksamhet 
som på ett avgörande sätt bidrar till att hjälpa behövande i sin vardag och utgör en positiv 
samhällsutveckling i stort.  Vidare måste verksamheten bedrivas i enlighet med 
socialtjänstlagens (2001:453) grundläggande värderingar och annan svensk lag.   
 
 

 
1 i enlighet med de riktlinjer som FORUM Idéburna organisationer med social inriktning, upprättat 
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Statens offentliga utredningarnas vägledningsmaterial användas som stöd för att avgöra den 
juridiska lämpligheten att skriva ett IOP-avtal 2.  
 
Innan Stenungsunds kommun startar processen att upprätta ett IOP-avtal ska nedan schema 
iakttas för att säkerställa att ett IOP-avtal kan skrivas överhuvudtaget.  
 

 
 
 
Dialog och bedömning  
För att en överenskommelse ska komma till stånd ska föreningen och kommunen mötas för att 
föra en dialog om en gemensam målbild, värdegrund och syfte med överenskommelsen. 
Därefter ska en ekonomisk plan för de gemensamma åtagandena läggas upp. Detta innebär 
angivande av kommunens ekonomiska stöd (belopp i kronor) till verksamheten, 
verksamhetens intäkter, egna resurser (inklusive volontärt arbete), för sin verksamhet samt 
avtalstid för överenskommelsen.  En överenskommelse kan skrivas för maximalt fem år åt 
gången.  En överenskommelse ska förnyas senast tre månader före dess utgång. Beslut om 
ingående av överenskommelse fattas av kommunstyrelsen. Inför varje avtalsperiod krävs att 
den idéburna verksamheten och kommunen gemensamt för en dialog om eventuellt 
förändrade förutsättningar och enas om en ny och reviderad överenskommelse inför 
kommande period. För att detta ska kunna ske med god framförhållning bör att denna dialog 
inledas nio månader innan överenskommelsens utgång.  Kommunstyrelsen och den idéburna 

 
2  https://www.regeringen.se/4aeb00/contentassets/978c3f825a704a9696e10dbb5ce40086/ideburet-offentligt-
partnerskap---vagledning-sou-201956.pdf 
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verksamheten har möjlighet att avstå från att förlänga överenskommelser utan skäl vilket ska 
specificeras i varje enskild överenskommelse.   
 
Finansiering och uppföljning av överenskommelse  
Utbetalning av överenskommet ekonomiskt stöd till den idéburna verksamheten sker i 
normalfallet vid ett tillfälle per år. Kommunstyrelsen har möjlighet att besluta om andra 
utbetalningsintervaller.  Inför varje nytt kalenderår ska en uppföljning av överenskommelsen 
göras i dialog mellan kommunen och den idéburna verksamheten för att fortsatt utbetalning 
ska kunna ske. Uppföljningen ligger till grund för en bedömning av föreningens efterlevnad 
av överenskommelsen. Den idéburna verksamheten ska lämna en redogörelse för 
verksamheten under det gångna kalenderåret. Redogörelsen ska innehålla resultat- och 
balansräkning, en skriftlig beskrivning av verksamheten samt annan statistik kopplat till 
överenskommelsens målgrupper, vilket exempelvis kan vara antalet individkontakter och 
antal unika personer som har besökt verksamheten, antal informationstillfällen eller eventuell 
volym av uppsökande verksamhet. Vad statistiken ska bestå i ska specificeras i varje enskild 
överenskommelse.  Om verksamheten förändras eller upphör under avtalsperioden kan den 
idéburna verksamheten bli återbetalningsskyldig gentemot kommunen vilket ska specificeras i 
varje enskild överenskommelse.  I samband med dialogen om överenskommelse ska den 
ideella organisationen till kommunstyrelsen lämna in följande uppgifter:   
 

 Stadgar  
 Beskrivning av föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet  
 Årsmötesprotokoll  
 Verksamhetsberättelse  
 Ekonomisk berättelse med bokslut  
 Revisionsberättelse  
 Verksamhetsplan och styrelseförteckning  
 Uppgift om medlemsantal 
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Bedömning  
En bedömning görs av varje organisation utifrån riktlinjerna. I det fall flera organisationer är 
intresserade av att ingå partnerskap med kommunen i samma fråga görs en bedömning av 
nytänkande, innovativa lösningar och nydanande insatser och på vilket sätt de kompletterar 
kommunens egna insatser på området. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar 
på grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av befintliga 
metoder på nya områden och nya innovativa lösningar.   
Bedömningar kan också utgå från vilket sätt organisationen avser ta tillvara på och använda 
kompetenser, erfarenheter och övriga resurser i den egna organisationen.  Därtill kan 
bedömningar utgå ifrån hur resultat och erfarenheter ska implementeras i den egna 
organisationen och i den kommunala förvaltningen eller hur resultat som förväntas ha en 
generell karaktär kan användas av andra organisationer. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Kommunstyrelsens överenskommelse om IOP ska finansieras inom budgetram ur berört 
verksamhetsområdes budget.   
 
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap  
En överenskommelse om partnerskap ska innehålla följande uppgifter;  

1. Partnerskapets syfte och mål  
2. Värdegrund för partnerskapet, d.v.s. gemensamma förhållningssätt för partnerskapet   
3. En beskrivning av bakgrund och syfte  
4. Partnerskapets uppdrag och målgrupp 
5. En beskrivning av den ideella organisationens och Stenungsund kommuns respektive 

åtaganden  
6. Tidsram för partnerskapet  
7. Utbildning/kunskapsåterföring, t.ex. att organisationen ska bidra till 

kunskapsöverföring till samverkanspartner inom Stenungsunds kommun och att 
kommunstyrelsen ska sprida information och marknadsföring när så är möjligt  

8. Samverkansformer, exempelvis gemensamma möten och uppföljningar  
9. Utvärdering och uppföljning, exempelvis inlämning av verksamhetsplan, 

avrapporteringar och uppföljningsbesök  
10. Former för dokumentation och redovisning till kommunstyrelsen  
11. Former för implementering av resultat och erfarenheter  
12. En beskrivning av vilka ekonomiska ramar som reglerar partnerskapet i form av 

finansiering, tillgång till andra resurser och frivilligt arbete  
13. Bidragsersättning och rutiner för utbetalning och redovisning 
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Mall för överenskommelse  
 
Denna mall är ett hjälpmedel för att få med all viktig information i överenskommelsen.   
 

1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen  
Här är det lämpligt att förklara vad det finns för behov av verksamheten man skriver en 
överenskommelse om, existerande samverkan mellan parterna m.m.  
 

2. Värdegrund  
Vilken värdegrund ska partnerskapet bygga på? Detta kan inkludera exempelvis respekt, 
öppenhet och dialog, vilka handlar om partnerskapet i sig, men också den värdegrund som 
gäller för verksamheten, som respekt för målgruppen, barnperspektiv och så vidare.   
 

3. Insatser  
Här beskrivs den verksamhet som överenskommelsen gäller. Beskriv verksamheten i relativt 
stor detalj eller hänvisa till bilagor med ytterligare detaljer. Det är viktigt att det som står här 
inte kan missförstås, utan att båda parter är ense om vad verksamheten går ut på. Detta stycke 
kan ha fler underrubriker om det finns flera separata delar av verksamheten. Här kan man 
också skriva in avgränsningar om vad som inte ingår i verksamheten.   
 

4. Överenskommelsen  
Lämpligt att skriva att det är framarbetat i samverkan mellan parterna.   

 
5. Parterna  

Parternas namn inklusive organisationsnummer samt eventuella kontaktuppgifter anges.   
 

6. Överenskommelsens form och utgångspunkt 
Här beskrivs vad överenskommelsen reglerar, till exempel åtaganden, organisation och de 
ekonomiska förutsättningarna för organisationernas verksamheter knutna till 
överenskommelsen. Det är också viktigt att skriva vilka politiska beslut, lagar och reglemente 
verksamheten ska utgå ifrån. 

 
7. Partnerskapets syfte och mål med överenskommen verksamhet  

Varför behövs verksamheten? Vad är det övergripande målet? 
 

8. Strategier för att nå målet  
Här dels de olika insatserna som ingår i verksamheten listas, men även kunskapsinhämtning 
om det är en del av partnerskapet. Testas en ny modell?  
 
 

9. Målgrupp 
Beskriv målgruppen som verksamheten vänder sig mot. Det är viktigt att vara tydlig vem 
målgruppen är, så att ingen tvist uppstår om ”fel” målgrupp vänder sig till verksamheten.   
 

10. Organisation och samverkan  
Här beskriver man hur samverkan inom partnerskapet ska ske. Vem bär ansvar för vad, på 
vilket sätt ska parterna arbeta ihop? Hur organiseras det rent praktiskt, är en part 
sammankallande och så vidare. 
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11. Referensgrupp  

Om det finns en referens-, styr- eller samverkansgrupp - hur ofta träffas den, vem ingår och 
vem leder den?  
 

12. Kommunikation  
Hur ska de olika parterna kommunicera med varandra? Är det den idéburna organisationens 
ansvar att rapportera till förvaltningen, eller har man ett gemensamt ansvar? 
Kunskapsinhämtning och uppföljning Beroende på vad partnerskapet gäller kan 
kunskapsinhämtning vara en viktig del av arbetet, och i så fall är det viktigt att beskriva hur 
den ska ske, vad ska dokumenteras och av vem. Det är samma sak med uppföljning, beskriv 
hur och när den ska ske, av vem och hur det ska finansieras.   
 

13. Ekonomi  
En viktig del av IOP-modellen är att båda sidor i partnerskapet bidrar med resurser. 
Verksamheten ska inte vara vinstdrivande och ersättningen för den ska vara rimlig. Det är 
också en viktig del av modellen att båda parter bidrar med resurser. Dessa behöver inte vara 
ekonomiska, men kan till exempel innebära att den idéburna organisationen bär sina egna 
overheadkostnader, eller bidrar med gratis lokal eller marknadsföring. Om de resurser 
organisationen bidrar med är mindre ekonomiska till sin natur kan de beskrivas under en egen 
rubrik, till exempel Resurser.  
 
Under Ekonomi är det viktigt att beskriva inte bara hur stor ersättningen ska vara men hur och 
när den ska betalas och till vem. Det är också bra att klargöra om organisationen kan söka 
andra bidrag för samma verksamhet och hur ett eventuellt överskott ska hanteras.   
 

14. Period för avtalet  
Hur länge ska avtalet gälla? Upphör det utan uppsägning då denna tidsperiod är slut, och när 
sker förhandling om förlängning? Hur många gånger kan det förlängas och med hur lång tid? 
Avtalen bör upphöra utan uppsägning för att eliminera risken att avtal fortskrider utan att det 
varit kommunstyrelsens avsikt. 
 

15. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Här beskrivs vem som kan påkalla omförhandling, lämpligen alla parter. Här beskrivs också 
hur avvikelser och tvister hanteras och vad som händer om yttre omständigheter försvårar 
verksamheten. Exempel på text som kan ingå ges nedan, men det är viktigt att diskutera och 
besluta om dessa frågor när överenskommelsen skrivs och inte bara kopiera text från annan 
överenskommelse. 
 
Exempel på text:   
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringarna 
genomförs föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om någon av parterna inte 
uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller det råder väsentligt 
förändrade omständigheter ska alla medverkande parter föra en dialog och huruvida 
överenskommelsen kan fortsätta.  Part kan häva denna överenskommelse om någon part inte fullföljer 
sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen hävs blir 
parten återbetalningsskyldig för delar eller hela summan som kommunen har betalat ut inom ramen 
för denna överenskommelse. Resterande parter ska i sådant läge föra en dialog om huruvida deras 
insatser kan fortsätta.  Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna. 
Sekundärt ska tvist lösas av allmän domstol.   
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16. Underskrift och datum  

Här skriver alla parter under överenskommelsen och får var sitt original. Datum för 
underskrift anges.   
 
 
Uppföljning av riktlinjerna  
 
En uppföljning av hur riktlinjerna tillämpats sker årligen genom att berörda nämnder under 
första halvåret till kommunstyrelsen redovisar innehållet i befintliga IOP-avtal utifrån 
riktlinjerna, samt hur verksamheten har bedrivits det gångna året. 
 
 
 
Referenser  
FORUM – idéburna organisationer med social inriktning: http://www.socialforum.se/ 
 
SOU: Idéburet offentligt partnerskap – Vägledning. Stödmaterial till betänkande av 
Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden 2019.  
https://www.regeringen.se/4aeb00/contentassets/978c3f825a704a9696e10dbb5ce40086/idebu
ret-offentligt-partnerskap---vagledning-sou-201956.pdf 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

  
 
 
 
 
§ 104 Dnr: KS 2019/406 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män.  

Tre beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna. 
Ett beslut gäller LSS 9.10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder 

 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2020-02-19 
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut. kvartal 4 2019 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-02-19

  
 
 
 
 
§ 14 Dnr: KS 2019/406 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4 2019 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män.  

Tre beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna. 
Ett beslut gäller LSS 9.10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut. kvartal 4 2019 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/406
2020-01-22

 
Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut, kvartal 4 2019 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män.  

Tre beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna. 
Ett beslut gäller LSS 9.10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut. kvartal 4 2019 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef 
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Bilaga 1, Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2019

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 

  

Rickard Persson  
Sektorschef  

Handläggare:  Katarina Carlsson  
Verksamhetsutvecklare 

Kön Typ av bistånd Tid som förflutit 
sedan beslutet 
fattades 

Orsak Vidtagna åtgärder Planerade åtgärder 

Man  LSS 9.9 366 dagar Kommunen har inget 
lämpligt boende.  

Kommunen har inget eller lämpligt boende. 
Brukare vill vänta och är uppsatt på kommunens 
nya LSS-boende och andra boende i kommunen är 
inte aktuellt. 

Brukare uppsatt på väntelista till 
nytt LSS boende.  

Man  LSS 9.9 211 dagar  Planering kring 
lämpligt boende.  

Brukare har blivit erbjuden boende 2019-09-17. 
Verkställighet inväntar besked. Brukare har tackat 
nej.Vill invänta gruppboende.  

Brukare uppsatt på väntelista till 
nytt LSS boende.  

Man  LSS 9.9  380 dagar Kommunen har inget 
lämpligt boende.  

Brukare har blivit erbjuden boende 2019-08-12. 
Brukare har tackat nej. Brukare har haft placering 
som han avsagt sig 2/1-2020.  

Brukare uppsatt på väntelista till 
nytt LSS boende. 

Kvinna LSS 9.10 125 dagar  Ej kommit i kontakt 
med brukare.  

Försökt få kontakt via telefon för att boka möte.  Ytterligare ansträngning till kontakt 
med brukare ska vidtas.  
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Stenungsund	2020-03-19		

	
	
	
	
Motion	om	tillsättande	av	utredning	för	att	redovisa	Stenungsund	kommuns	kostnader	för	
flyktinginvandring	och	migration.	
	
En	av	vår	tids	stora	politiska	frågor	såväl	nationellt	som	lokalt	är	kostnaden	för	den	
flyktinginvandring	i	Sverige	som	är	en	följd	av	Riksdagens	mindre	välbetänkta	beslut	i	
hithörande	frågor.	
	
Sveriges	kommuner	har	i	många	avseenden	fått	axla	den	tyngsta	bördan	när	det	gäller	
konsekvenserna	av	politiken	på	övergripande	nivå.	Visserligen	utgår	omfattande	statliga	
ersättningar	för	olika	kommunala	åtgärder	men	ersättningen	till	kommunerna	är	som	helhet	
för	liten.	Och	framförallt	gäller	detta	kommunens	kostnader	på	längre	sikt	när	de	statliga	
bidragen	försvinner.	
	
De	frågor	som	rör	kostnader	för	invandring	är	ur	ekonomisk	synvinkel	mångskiftande	och	
svåröverblickbara.		Förhållandet	underlättas	inte	av	att	direkta	politiska	direktiv	och	en	s.k.	
politisk	korrekthet	gör	att	medborgare	undanhålls	fakta	om	invandringens	kostnader.	
	
Prognoser	från	Sveriges	Kommuner	och	Region	(SKR)	tyder	på	att	skattehöjningar	kommer	
att	krävas	för	att	upprätthålla	nuvarande	välfärdstjänster	i	alla	kommuner.	
	
Inom	Västra	Götaland	Läns	Region	har	de	senaste	årens	invandring	medfört	väsentligt	högre	
kostnader	för	sjukvård,	tandvård	och	skola/undervisning	och	givetvis	också	en	ökad	
belastning	för	personal	inom	dessa	områden.	
	
Sverigedemokraterna	Stenungsund	vill		att	de	berörda	i	kommunen	omgående	tillsätter	en	
utredning	för	att	kartlägga	de	ekonomiska	konsekvenserna	för	kommunens	ekonomi	på	
grund	av	den	pågående	flyktinginvandringen.	Kostnader	för	ökad	köbildning	när	det	gäller	
tillgång	till	bostads-/välfärdstjänster,	ska	ingå	i	kartläggning.	
	
Utredningens	syfte	är	att	ge	bättre	beslutsunderlag	för	kommunens	politiker	och	dess	
resultat	är	av	vitalt	intresse	för	kommunens	medborgare	och	skattebetalare.	
	
Med	hänvisning	till	ovanstående	föreslås	kommunfullmäktige	att	besluta:		
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Att	ge	berörda	utskott	i	uppdrag	att	utreda	kommunens	samtliga	kostnader	som	
sammanhänger	med	asylinvandring,	migration	och	illegala	invandrare.	
	
Att	utredningens	resultat	ska	presenteras	snarast	möjligt.	
	
	
	
Alexandra	Odelsheim		
Sverigedemokraterna		 	
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-03-05

  
 
 
 
 
§ 42 Dnr: KS 2020/188 
 
Motion - Processer för privata aktörer att bygga verksamhetslokaler 
och driva verksamheter - Moderaterna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till ekonomi- och personalberedningen 
för beredning. Kommunfullmäktiges presidium återkommer vid nästa kommunfullmäktige 
med beredningsdirektiv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Stenungsund har inkommit med en motion som föreslår att förvaltningen 
utreder möjliga processer för privata aktörer att komma in tidigare i planeringen av byggandet 
av verksamhetslokaler och driften av verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-02-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Katja Nikula (S) föreslår att motionen remitteras till ekonomi- och personalberedningen för 
beredning. Kommunfullmäktiges presidium återkommer vid nästa kommunfullmäktige med 
beredningsdirektiv. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Katja Nikulas (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Ekonomi- och personalberedningen 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/188
2020-04-08

 
Richard Brown Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Beredningsdirektiv - Motion angående processer för privata aktörer 
att bygga verksamhetslokaler och driva verksamheter - 
Moderaterna 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge följande beredningsdirektiv till ekonomi- och 
personalberedningen angående motion processer för privata aktörer att bygga 
verksamhetslokaler och driva verksamheter: 

Beredningen ska svara på: 
- Beräkna investeringsutrymmet för de kommande fem åren. 
- Ange och säkerställa var i investeringsprocessen privata aktörer kan komma in i 

planeringen av byggandet av verksamhetslokaler. 
- Ange och säkerställa var i investeringsprocessen kan komma in i planeringen att driva 

verksamheter. 
 

Beredningsuppdraget ska redovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i december 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Stenungsund har inkommit med en motion som föreslår att förvaltningen 
utreder möjliga processer för privata aktörer att komma in tidigare i planeringen av byggandet 
av verksamhetslokaler och driften av verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige remitterade motionen den 5 mars 2020 § 42 till ekonomi- och 
personalberedningen och till kommunfullmäktiges presidium att förbereda ett 
beredningsdirektiv för antagande av kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 
Motion 2020-02-05 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/188
2020-04-08

 
Katja Nikula (S)  
Kommunfullmäktiges ordförande   
 
 
Beslut skickas till 
Ekonomi- och personalberedningen
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