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Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg (S) 
initierad av Maria Renfors (M) 
 

Till kommunstyrelsens ordförande, Olof Lundberg (S) 
 
Min motion om att utveckla tjänsteskrivelserna med perspektivet Agenda 2030 bereddes av 
allmänna utskottet den 8 december 2020. Eftersom vi har många riktlinjer, policys och 
dokument antagna före arbetet med Agenda 2030 påbörjades skulle vi genom att direkt lyfta 
in perspektivet i tjänsteskrivelserna kunna fatta beslut framåt utan att först revidera samtliga 
gamla dokument. 
 
Allmänna utskottets beslut blev att föreslå kommunstyrelsen att införa Agenda 2030 som 
obligatoriskt bedömningsavsnitt i alla tjänsteskrivelser till kommunstyrelsen. Men frågan har 
ännu inte gått vidare till kommunstyrelsen. 
 
Andemeningen i motionen var att påbörja arbetet omgående, att ett förhållningssätt och 
arbetsmetod skulle få växa fram snarare än att utredas och dras upp riktlinjer för. Genom att 
inkorporera målen för Agenda 2030 i tjänsteskrivelserna kan Stenungsund medvetet och 
effektivt arbeta med dessa. Dessutom kommer det bidra till att kunskapen om och 
medvetenheten kring målen ökar i både tjänstemanna- och den politiska organisationen. 
 
Vid vilket kommunstyrelsemöte planerar du att ta upp denna fråga? 
 
Maria Renfors (M) 
Oppositionsråd 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

  
 
 
 
 
§ 126 Dnr: KS 2021/245 
 
Upphörande av undervisning på Stenungskolan och fortsatt 
användning av lokalerna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att när det nya högstadiet på Hallerna är färdigt ska 
högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra. Att användningen av Stenungskolans 
mark och lokaler utreds vidare av förvaltningen, dels skall totalkostnaden för omflyttning av 
tänkta verksamheter inom sektor utbildning redovisas, dels skall alternativa lösningar 
redovisas.  
 
Resultatet av utredningen skall redovisas på kommunstyrelsens sammanträde senast i oktober 
2021. Hasselbacken utveckling skall engageras i de delar sektor utbildnings verksamheter på 
Hasselbacken ingår i den tänkta omflyttningsplanen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till 
samlokalisering av utbildning till Nösnäs-området. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna för iordningställande av lokalerna för att skifta 
verksamhet på Stenungskolan ska redovisas för kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt högstadium på Hallerna är beslutat och beräknas stå färdigt till 2023. Denna skola 
ersätter då Stenungskolan tills vidare. Förvaltningen anser att skolsituationen avseende 
grundskolans lokalbehov därmed är täckt under prognosperioden som sträcker sig till 2029. 
En eventuell omfattande renovering av Stenungskolan för att kunna bedriva skolverksamhet 
är inte nödvändning under hela prognosperioden fram till 2029.  
 
Förvaltningen föreslår att Stenungskolans lokaler istället används till verksamheterna 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända och daglig verksamhet. 
Kommunen är också i behov av yta för ett slutarkiv vilket skulle kunna beredas plats för på 
Stenungskolan.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2021-03-24 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att när det nya högstadiet på Hallerna 
är färdigt ska högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra. Att användningen av 
Stenungskolans mark och lokaler utreds vidare av förvaltningen, dels skall totalkostnaden för 
omflyttning av tänkta verksamheter inom sektor utbildning redovisas, dels skall alternativa 
lösningar redovisas. Resultatet av utredningen skall redovisas på kommunstyrelsens 
sammanträde senast i oktober 2021. Hasselbacken utveckling skall engageras i de delar sektor 
utbildnings verksamheter på Hasselbacken ingår i den tänkta omflyttningsplanen. 
 
Maria Renfors (M) föreslår som tillägg att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att se över möjligheterna till samlokalisering av utbildning till Nösnäs-området. 
 
Nedzad Deumic (KD) föreslår som tillägg att kostnaderna för iordningställande av lokalerna 
för att skifta verksamhet på Stenungskolan ska redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och Maria Renfors (M) och Nedzad Deumic (KD) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-03-24

  
 
 
 
 
§ 24 Dnr: KS 2021/245 
 
Upphörande av undervisning på Stenungskolan och fortsatt 
användning av lokalerna 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att när det nya högstadiet på Hallerna är färdigt ska 
högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra och de befintliga lokalerna ska istället 
användas till:  

- Samlokalisering av kompetens- och utvecklings verksamhet till Stenungskolan 
- Samlokalisering av större delen av daglig verksamhets verksamhet till Stenungskolan 
- Tillskapande av kommunarkiv på Stenungskolan 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt högstadium på Hallerna är beslutat och beräknas stå färdigt till 2023. Denna skola 
ersätter då Stenungskolan tills vidare. Förvaltningen anser att skolsituationen avseende 
grundskolans lokalbehov därmed är täckt under prognosperioden som sträcker sig till 2029. 
En eventuell omfattande renovering av Stenungskolan för att kunna bedriva skolverksamhet 
är inte nödvändning under hela prognosperioden fram till 2029.  
 
Förvaltningen föreslår att Stenungskolans lokaler istället används till verksamheterna 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända och daglig verksamhet. 
Kommunen är också i behov av yta för ett slutarkiv vilket skulle kunna beredas plats för på 
Stenungskolan.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
 
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se 
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Benny Ankargren Till kommunstyrelsen 
Lokalresursstrateg 
 
 
Upphörande av undervisning på Stenungskolan och ny användning 
av lokalerna 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att när det nya högstadiet på Hallerna är färdigt ska 
högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra och de befintliga lokalerna ska istället 
användas till:  

- Samlokalisering av kompetens- och utvecklings verksamhet till Stenungskolan 
- Samlokalisering av större delen av daglig verksamhets verksamhet till Stenungskolan 
- Tillskapande av kommunarkiv på Stenungskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt högstadium på Hallerna är beslutat och beräknas stå färdigt till 2023. Denna skola 
ersätter då Stenungskolan tills vidare. Förvaltningen anser att skolsituationen avseende 
grundskolans lokalbehov därmed är täckt under prognosperioden som sträcker sig till 2029. 
En eventuell omfattande renovering av Stenungskolan för att kunna bedriva skolverksamhet 
är inte nödvändning under hela prognosperioden fram till 2029.  
 
Förvaltningen föreslår att Stenungskolans lokaler istället används till verksamheterna 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända och daglig verksamhet. 
Kommunen är också i behov av yta för ett slutarkiv vilket skulle kunna beredas plats för på 
Stenungskolan.  
 
Beskrivning av ärendet 
I det följande kommer lokalbehovet för grundskoleverksamheten avseende årskurserna F-6 i 
centrum, samt lokalbehovet avseende högstadium i kommunen beskrivas. Med centrum 
menas skolorna Kopper, Kristinedal, Kyrkenorum och Hallerna. Då det gäller högstadium 
behöver kommunen tillse att det finns tillräckligt med platser på en kommunnivå.  
 
Årskurs 7-9 
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att Stenungskolans lokaler är bristfälliga att 
bedriva högstadium i. J-byggnaden är temporärt åtgärdad men kommer att behöva rivas inom 
några år vilket innebär att 5 klassrum, 1 arbetsrum, 1 personalrum, 2 grupprum samt Navet 
(uppehållsrum och café för eleverna) försvinner. Skolan är bara delvis tillgänglighetsanpassad 
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och idrottssalarna är små och slitna. Utifrån detta kan inte grundskola fortsätta bedrivas på 
Stenungskolan utan omfattande om- eller nybyggnation. Dessa åtgärder skulle vara så 
omfattande att det inte kan ske samtidigt som det bedrivs verksamhet på skolan. För att kunna 
erbjuda skolplatser byggs ett nytt sexparallelligt högstadium på Hallerna vid befintlig F-6 
skola och den nya idrottshallen. Det beräknas stå färdigt hösten 2023. 
  
När elever inte längre hör till ett specifikt upptagningsområde utan själva kan välja eller 
hänvisas till någon av kommunens högstadieskolor finns kapacitet för den prognostiserade 
elevmängden under hela prognosperioden när nytt högstadium i Hallerna står klart, förutsatt 
att Kristinedalskolan fortsatt bedriver högstadium, vilket de nya riktlinjerna för 
skolplaceringar ger utrymme för. Med tillräckliga platser på Stora Höga, Kristinedal och 
Hallerna finns inget behov av ombyggnation av Stenungskolan under prognosperioden.  
 

 
Årskurs F-6  

När elever inte längre hör till ett specifikt upptagningsområde utan kan hänvisas till 
närliggande skola finns kapacitet för den prognostiserade elevmängden i centrum under hela 
prognosperioden. Alla skolor behöver dock ha tillräckligt antal klassrum för att eleverna skall 
kunna gå på samma skola under hela stadium-perioden. Den enda osäkerhet som föreligger är 
behoven för grundsärskolan som indirekt påverkar antalet tillgängliga klassrum på 
Kristinedalskolan. En grundsärskola som växer men som också är svårprognosticerad över en 
längre tid. Dock så är överskottet av klassrum under perioden så stort att även en ökning på 
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grundsärskolan ryms. 

 

 

Stenungskolans användningsområde 
 
Som har konstaterats ovan kommer Stenungskolans lokaler att bli lediga när Hallerna 
högstadium är klart fram till dess behov av nytt högstadium uppkommer. Inget behov av fler 
grundskoleplatser än de som redan är planerade föreligger under prognosperioden fram till 
2029.  
 
Stenungskolan består av 7 byggnader med olika tillkomstår. Byggnad A började byggas 1951 
och invigdes 1953. I byggnaden inryms klassrum, grupprum, arbetsrum för lärare, 
expeditionsdel, ett mottagningskök samt idrottssal.  
I slutet av 60-talet byggdes skolan ut och byggnaderna J, F, H och delar av G tillkom.  
I J-byggnaden återfinns uppehållsrum, klassrum, grupprum, arbetsrum och personalrum idag. 
Byggnad F är hemvist för NO-undervisning med labbsalar. I byggnad H har skolan 
teknikundervisning och musikundervisning. G-byggnaden kan delas in i två delar; den gamla 
delen som är byggd på 60-talet och den nya som stod klar 2006. I den gamla delen finns 
hemkunskapssalar, slöjdsalar samt klassrum. I den nya delen arbetsrum, grupprum och 
klassrum. 
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Samlokalisering av kompetens- och utvecklings verksamhet 
Kompetens och utveckling är en verksamhet som består av vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten (AME) och enheten för nyanlända (EFN). Dessa verksamheter är idag 
utspridda i centralorten vilket försvårar för olika samverkansformer och gynnar inte en 
effektiv resursanvändning. Vuxenutbildningen har idag verksamhet på Hasselbacken, 
Munkeröd och Nösnäsgymnasiet. AME har verksamhet förlagd till Strandvägen 36-38 (där 
också administrationen för nyanlända är lokaliserad), Tullhuset på Lilla Strandvägen, samt 
Gesällgatan 2B.  
 
Vuxenutbildningen har länge varit i behov av att samla sin verksamhet. Frågan om ett 
kunskapscenter har aktualiserats tidigare. Lokalerna på Hasselbacken och Munkeröd är dåligt 
anpassade för utbildningsverksamhet och det skulle finnas integrations- och samarbetsvinster 
med att flytta båda verksamheterna till en gemensam geografisk plats utanför Hasselbacken. 
På Stenungskolan kommer lokaler som är väl anpassade till undervisning att stå lediga under 
hela prognostiden. 
 
Efterfrågan på gymnasieplatser (ungdomsgymnasiet) växer under prognosperioden vilket 
påverkar vuxenutbildningens möjlighet att nyttja Nösnäsgymnasiets lokaler.  
 
Förvaltningen föreslår att byggnaderna A, F, H och Utgård nyttjas av vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanlända. I dessa lokaler finns som ovan beskrivits 
bl.a. lektionssalar, grupprum, kontor, verkstad, kök och pausrum som täcker hela 
vuxenutbildningens (utom vissa av de yrkesprogram som delar lokaler med gymnasiet), 
arbetsmarknadsenhetens och enheten för nyanländas behov. En del ombyggnationer skulle 
behöva göras. I vilken omfattning detta ska ske beror på vilken intention för området och 
byggnaderna som finns på lång sikt. Är ambitionen att göra detta område till ett 

A
J F

G
H

E Utgård
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kunskapscentrum för vuxenutbildningen på lång sikt är det en god idé att göra om köket till en 
utbildningsplats för kockutbildningen och att göra om gymnastiksal A till en aula. Dessa 
ombyggnationer genererar en större investering men också ett betydligt mervärde för 
vuxenutbildningen i allmänhet och kockutbildningen i synnerhet. Att samla inte bara de olika 
enheterna för vuxenutbildningen utan också AME och enheten för nyanlända skulle skapa 
stora samverkans- och synergieffekter.  
 
Samlokalisering av större delen av daglig verksamhets verksamhet 
Daglig verksamhet är en växande grupp. Idag saknas till viss del ändamålsenliga lokaler att 
bedriva verksamhet i. För närvarande har daglig verksamhet cirka108 personer som deltar i 
grupperna. Behovet framåt är en utökning med cirka fem till tio deltagare per år enligt 
verksamhetens egen uppskattning. Verksamheten har därför behov av utökade lokaler. För att 
få en effektiv och bra verksamhet ser man gärna att flera grupper samlokaliseras. Mindre 
enheter är mer sårbara och dyrare att driva.  
 
Verksamheten har under året gått ur inhyrda lokaler på Koppersvägen, övervåningen på 
Gesällgatan och Västanvindsgatan för att istället flytta in i kommunens egna lokaler på 
Utgård, Stenungskolan 
 
De verksamheter som inte på grund av sin natur behöver ligga på särskilt ställe (ex. Café i 
kommunhuset, hunddagis) skulle med fördel kunna samlas i Stenungskolans lokaler. 
Förvaltningen föreslår att Stenungskolans G-byggnad används för att samlokalisera de flesta 
av daglig verksamhets verksamheter. Huset är utrustat med hiss och har förutom vanliga 
klassrum också hemkunskaps- och slöjdsalar som skulle fungera mycket väl för 
verksamheten. Endast mindre ombyggnationer skulle behövas. 
 
Utifrån det uppdrag som har tilldelats sektor socialtjänst i Strategisk plan 2020-2022 vilket 
lyder ”Ta fram underlag för hur daglig verksamhet ska bedrivas framöver avseende behov, 
lokaler och samordning med andra aktörer” presenteras här en lösning avseende lokaler samt 
förutsättningar för samverkan med såväl AME som vuxenutbildningen. 
 
Alternativet är att bygga ett nytt aktivitetshus vilket inte kommer att gå snabbare och 
dessutom innebära en betydande investeringsutgift. Beroende på lokaliseringen av denna nya 
byggnad är samordning med andra aktörer i denna lösning oklart.  
 
Att samla vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända och daglig 
verksamhet till en geografisk plats måste också ses i ljuset av uppdraget. Kommunfullmäktige 
i Budget 2021 har gett till förvaltningen som innebär att se över organisationen avseende 
arbetsmarknadsenheten, stöd- och försörjningsenheten och vuxenutbildningen för att uppnå 
samordningsvinster med individen i centrum och därmed få fler människor i sysselsättning. 
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Med en samlokalisering ges bättre förutsättningar för att uppnå just samordningsvinster till 
gagn för individen.  
 
För personal, studenter och deltagare innebär också lokaliseringen en omedelbar närhet till ett 
framtida resecentrum vilket underlättar kollektivt resande, inte minst för de studenter/personal 
som kommer från andra kommuner. 
 
Tillskapande av kommunarkiv 
Kommunen saknar ett slutarkiv. I ett slutarkiv förvaras handlingar som har övertagits av 
arkivmyndigheten, dvs. kommunstyrelsen. För att kunna följa lagstiftningen inom kommunal 
förvaltning behöver det finnas ett slutarkiv i kommunen.  
 
Idag används lokal på Kopperskolan som arkiv, vilken inte uppfyller de krav som finns för ett 
kommunarkiv. Ny lokal behöver ligga centralt, helst i närheten av kommunhuset, för lätt 
åtkomst av handlingar.  
 
En uppskattning är att en kommun av Stenungsunds storlek behöver ca 1300–2000 hyllmeter 
förvaring för arkivhandlingar. Det motsvarar ca 150–200 m2 beroende på hyllhöjd och typ av 
hyllor. Arkivet behöver vara säkerhets- och brandklassat enligt Riksarkivets regler. 
I Stenungskolans källare (i såväl A, F som G byggnaderna), finns utrymme som eventuellt 
skulle kunna användas som arkiv. Några av dessa utrymmen är dock klassade som skyddsrum 
och kan därför inte användas till arkiv. Byggnaden ligger på promenadavstånd från 
kommunhuset. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Användningen av Stenungskolans område till verksamheterna vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet är god ekonomisk hushållning. Optimalt 
nyttjande av kommunala lokaler istället för inhyrning av externa lokaler ger en besparing 
avseende rena hyreskostnader som redovisas i tabell nedan. Vidare är det en lösning som 
tillgodoser daglig verksamhets behov av andra lokaler än de idag inhyrda och på samma gång 
skapa förutsättningar för samordning med andra verksamheter utan att betydande 
investeringar behöver göras. För att lokalerna ska kunna användas av respektive verksamhet 
behöver en del anpassningar och renoveringar ske. Detta bör emellertid ske med 
eftertänksamhet tills beslut är taget kring vad byggnaderna och området ska användas till på 
lång sikt.  
 
Rivningskostnader för J-byggnad och E-byggnad tillkommer men det är en kostnad som finns 
oavsett. Investeringskostnader i byggnaderna är i dagsläget svåra att uppskatta. Då 
verksamheterna vuxenutbildningen och daglig verksamhet är i behov av ändamålsenliga 
lokaler som kräver stora investeringar kan vi skjuta på dessa eller helt avstå från dessa. 
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Objekt Hyra 
Hasselbackevägen 74-78  (Vux) 2 271 200 
Munkerödsvägen 4           (Vux)    990 727 
Strandvägen 36-38           (AME) 265 903 
Gesällgatan 2                    (AME) 603 570 
Gesällgatan 4                    (DV) 286 663 
Gesällgatan 4                    (DV) 599 968 
Doterödsvägen 3              (DV) 113 578 
Summa: 5 131 609 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Hallerna högstadium ska stå klart höstterminen 2023 och de elever som då är placerade på 
Stenungskolan kommer att flyttas upp till Hallerna tillsammans med sina lärare och all övrig 
personal. Det innebär ett byte av lokaler under högstadieperioden för de elever som börjar 
årskurs 7 hösten 2021 och de elever som börjar åk 7 hösten 2022. För några elever kommer 
sträckan mellan hemmet och skolan bli längre medan den kommer att bli kortare för några 
andra. Förändringar kan vara oroande men samtidigt flyttar man till nya fräscha och väl 
anpassade lokaler vilket kan uppväga åt det positiva hållet. Redan idag nyttjar Stenungskolans 
elever den nybyggda idrottshallen på Hallerna som ligger i omedelbar anslutning till den plats 
där den nya skolan ska byggas.  
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Verksamheterna vuxenutbildningen och daglig verksamhet är i behov av ändamålsenliga 
lokaler. De lokaler de idag huserar i är inte anpassade för respektive verksamhet och dessutom 
utspridda geografiskt på flera olika platser. För båda verksamheterna ser man en betydlig 
vinst i att samlokalisera sig för att få bättra förutsättningar till att utveckla verksamheten samt 
att skapa en mer effektiv och mindre sårbar verksamhet.   

Kompetens och utveckling ser också utvecklingsmöjligheter i att samla alla enheter, 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanlända under ett tak.  

Verksamheterna ges med samlokaliseringen bättre förutsättningar att förvalta 
kommunfullmäktigess uppdrag som syftar till att uppnå samordningsvinster med individen i 
centrum och därmed få fler människor i sysselsättning. 

Juridiska bedömningar 
Området som innefattar Stenungskolan ligger inom Stenung 2:162 och är sedan tidigare 
planlagd för användning av allmänt ändamål i stadsplan 77”område vid doterödsvägarna” 
antagen 1986-11-17, ändrad 1996-05-08 och 2004-06-21 (241).  
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Boverkets Planbestämmelsekatalogen anger att med allmän byggnad menas byggnad avsedd 
att tjäna sådant ändamål som det tillkommer stat eller kommun att tillgodose, exempelvis hus 
för post och tele, statlig ämbetsbyggnad, statskyrka, kommunalhus, brandstation, sjukhus, 
skola eller kommunal barnstuga. Någon specifikation av markens användning för ena eller 
andra slaget av sådana byggnader erfordras inte.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Elisabeth Andreasson 
Sektorchef stödfunktioner Sektorchef utbildning 
 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef socialtjänst  
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

  
 
 
 
 
§ 127 Dnr: KS 2021/160 
 
Stängning av Hasselbackens förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att stänga Hasselbackens förskola. Verksamhet förskola avslutar 
verksamheten den 15 juli 2022. Vid förslag till stängning av förskolor bör framförhållningen 
vara ett år för att kunna beakta barnperspektivet och vårdnadshavares behov av planering samt 
arbetsgivar- och arbetstagarperspektivet.   
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bjuda in till en dialog mellan förtroendevalda och 
medborgare i den aktuella kommundelen. Dialogen skall syfta till att få fram förslag till vad 
förskolan skall ersättas med. Dialogen bör hållas under september månad. Resultatet av 
dialogen redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Slutligt förslag på framtida 
användande av förskolan skall redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 februari 2022.   
 
Protokollsanteckning  
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Lisbeth Svensson (L) och 
Göder Bergermo (L): I översynen av kommunens lokaler framkom att Hasselbackens förskola 
inte lämpar sig för nödvändiga ombyggnationer. Det har i samband med att ärendet 
föredragits även framkommit att man har allt färre sökande, i dagsläget är drygt hälften av de 
90 platserna belagda. Man har under flera år målmedvetet arbetat med att få fler barn, från fler 
bostadsområden, genom satsningar med utbildad personal, små barngrupper och förste-
förskolelärare. Dessa satsningar har inte gett önskat resultat. I förskolan utvecklar barn sitt 
språk i alla de vardagssituationer som uppstår i samspel med andra barn och vuxna och därför 
är det viktigt att våra förskolor inte är segregerade.  
 
När vi blir uppmärksammade på ett problem är det viktigt att fatta nödvändiga beslut utan 
dröjsmål. Även när det är svårt eller känsligt. Eftersom vi vill skapa möjligheter för alla barn i 
Stenungsund att lära sig bästa möjliga svenska ser vi större fördelar med att stänga förskolan 
enligt förvaltningens förslag än att skjuta upp det ett år.  Det finns mycket forskning kring 
barns språkinlärning och eftersom svenska är en viktig nyckel, kanske den viktigaste, för att 
lyckas i Sverige inom utbildning och arbete vill vi ge bästa möjliga förutsättningar snarast. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

 
Reservation 
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Göder Bergermo (L), Lisbeth 
Svensson (L), Nedzad Deumic (KD) och Alexandra Odelsheim (SD) reserverar sig mot 
beslutet att avslå Nedzad Deumic (KD) tilläggsförslag. 
 
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Göder Bergermo (L) och 
Lisbeth Svensson (L) reserverar sig mot beslutet att avslå Maria Renfors (M) tilläggsförslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har, i syfte att säkerställa vilka lokaler som är lämpade för framtida 
utbyggnad, gjort en statusutredning på tre förskolor i centrum. Av utredningen framgår att 
Hasselbackens förskola är i behov av så omfattande reparationer och åtgärder att 
förvaltningen, baserat på byggnadens ålder, skick och totala driftsekonomi, bedömer att 
Hasselbackens förskola ska stängas.  
 
Med hänvisning lokalens skick och att det finns lediga platser på andra förskolor i centrum, 
föreslår förvaltningen att förskoleverksamheten ska avslutas redan i juli 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2021-03-24 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Välfärdsutskottet 2020-12-09 § 98  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att stänga Hasselbackens förskola. 
Verksamhet förskola avslutar verksamheten den 15 juli 2022. Vid förslag till stängning av 
förskolor bör framförhållningen vara ett år för att kunna beakta barnperspektivet och 
vårdnadshavares behov av planering samt arbetsgivar- och arbetstagarperspektivet.   
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bjuda in till en dialog mellan förtroendevalda och 
medborgare i den aktuella kommundelen. Dialogen skall syfta till att få fram förslag till vad 
förskolan skall ersättas med. Dialogen bör hållas under september månad. Resultatet av 
dialogen redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Slutligt förslag på framtida 
användande av förskolan skall redovisas till kommunstyrelsen senast 1 februari 2022.   
 
Emma Ramhult (V), Agneta Pettersson Bell (ST) och Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Jan 
Rudéns (S) förslag. 
 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag i första hand och föreslår i andra hand att 
extra stödinsatser för att främja barnens språkutveckling genomförs under tiden fram till 
stängningen juni 2022.  
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

 
Nedzad Deumic (KD) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag 
att utreda och föreslå vilken typ av verksamhet behövs på Hasselbacken och som möjliggör 
förbättrad integration och trygghet genom exempelvis fler arbetstillfällen och fler bostäder. 
  
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker förvaltningens förslag och Nedzad Deumic (KD) och Maria 
Renfors (M) tilläggsförslag. 
 
Jimmy Lövgren (MP) och Olof Lundberg (S) föreslår avslag på Nedzad Deumic (KD) 
tilläggsförslag. 
 
Olof Lundberg (S) föreslår avslag på Maria Renfors (M) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att ställa Jan 
Rudéns (S) förslag mot förvaltningens förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Jan Rudéns (S) förslag.  
 
Votering begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat  
Ja-röst för Jan Rudéns (S) förslag.  
Nej-röst för förvaltningens förslag.  
 
Följande ledamöter röstar ja: Olof Lundberg (S), Linda-Maria Hermansson (C), Melisa 
Nilsson (S), Jan Rudén (S), Alexandra Odelsheim (SD), Ida Melin (S), Agneta Pettersson Bell 
(ST), Emma Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Nedzad Deumic (KD).  
 
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Jan Rudéns (S) 
förslag. 
 
Beslutsgången fortsätter 
Ordföranden fortsätter med att ställa Nedzad Deumic (KD) tilläggsförslag mot avslag av 
densamma och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Nedzad Deumic (KD) 
tilläggsförslag.  
 
Votering begärs och genomförs. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

 
Omröstningsresultat  
Ja-röst för Nedzad Deumic (KD) tilläggsförslag.  
Nej-röst för avslag på Nedzad Deumic (KD) tilläggsförslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Alexandra Odelsheim (SD), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L) och Nedzad Deumic 
(KD).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Olof Lundberg (S), Linda-Maria Hermansson (C), Melisa 
Nilsson (S), Jan Rudén (S), Ida Melin (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Emma Ramhult (V) 
och Jimmy Lövgren (MP).  
 
Med 7 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Nedzad Deumic (KD) 
tilläggsförslag. 
 
Beslutsgången fortsätter 
Ordföranden fortsätter med att ställa Maria Renfors (M) tilläggsförslag mot avslag av 
densamma och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Maria Renfors (M) 
tilläggsförslag.  
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-03-24

  
 
 
 
 
§ 25 Dnr: KS 2021/160 
 
Stängning av Hasselbackens förskola 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att stänga Hasselbackens förskola. Verksamhet förskola avslutar 
verksamheten i lokalerna den 15 juli 2021.  
 
Vid förslag till stängning av förskolor bör framförhållningen vara längre för att beakta 
barnperspektivet och vårdnadshavares behov av planering samt arbetsgivar- och 
arbetstagarperspektivet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har, i syfte att säkerställa vilka lokaler som är lämpade för framtida 
utbyggnad, gjort en statusutredning på tre förskolor i centrum. Av utredningen framgår att 
Hasselbackens förskola är i behov av så omfattande reparationer och åtgärder att 
förvaltningen, baserat på byggnadens ålder, skick och totala driftsekonomi, bedömer att 
Hasselbackens förskola ska stängas.  
 
Med hänvisning lokalens skick och att det finns lediga platser på andra förskolor i centrum, 
föreslår förvaltningen att förskoleverksamheten ska avslutas redan i juli 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Välfärdsutskottet 2020-12-09 § 98  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST): Vid förslag till stängning av förskolor bör framförhållningen 
vara längre för att beakta barnperspektivet och vårdnadshavares behov av planering. 
 
Maria Renfors (M): Bifall till Agneta Pettersson Bells (ST) förslag samt att det kompletteras 
med arbetsgivar- och arbetstagarperspektivet. 
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2021-03-24

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) och Maria Renfors (M) förslag och konstaterar att så sker. 
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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Benny Ankargren Till kommunfullmäktige 
Lokalresursstrateg 
 
 
Stängning av Hasselbackens förskola 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att stänga Hasselbackens förskola. Verksamhet förskola 
avslutar verksamheten i lokalerna den 15 juli 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har, i syfte att säkerställa vilka lokaler som är lämpade för framtida 
utbyggnad, gjort en statusutredning på tre förskolor i centrum. Av utredningen framgår att 
Hasselbackens förskola är i behov av så omfattande reparationer och åtgärder att 
förvaltningen, baserat på byggnadens ålder, skick och totala driftsekonomi, bedömer att 
Hasselbackens förskola ska stängas.  
 
Med hänvisning lokalens skick och att det finns lediga platser på andra förskolor i centrum, 
föreslår förvaltningen att förskoleverksamheten ska avslutas redan i juli 2021.  
 
Beskrivning av ärendet 
Inledning 
Enligt skollagen1 ska kommunen erbjuda alla barn som fyllt ett år plats i förskolan. Målet är 
att alla ska få plats i förskola på önskat datum och att kommunen ska kunna erbjuda plats 
inom fyra månader från anmält önskemål.  
 
Statusutredning 
Enligt befolkningsprognosen beräknas för prognosperioden, som sträcker sig till 2029, 
behovet av förskoleplatser öka med cirka 250 platser. Cirka 135 av denna ökning av platser 
beräknas uppstå i centrum. I område centrum finns idag förskolorna Brudhammar, 
Bergsvägen, Kristinedal, Hasselbacken, Kyrkenorum, Hallerna (idag och fram till december 
2022 på Kristinedals grusplan) samt fristående förskolor. Beräkningen bygger på att 85 
procent av barnen mellan ett och sex år söker förskoleplats. Till denna ekvation ska också 
föräldrarnas fria val tas med. Det innebär att en förskola i en annan kommundel kan fungera 
bättre som val än en i centrum för några föräldrar och vice versa.  
 

 
1 Skollagen 8 kap 5 § och 14 §  
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Förvaltningen genomförde med prognosen i åtanke, i november 2019, en statusutredning på 
tre äldre förskolor i centrum; Bergsvägen, Kristinedal och Hasselbacken. Ett viktigt syfte var 
att utreda om någon av förskolorna lämpade sig för framtida utbyggnad samtidigt som 
byggnadernas status undersöktes.  
 
Av utredningen framgår att Hasselbackens förskola, som är byggd 1974 och tillbyggd 
1977/1978, är i behov av omfattande åtgärder. Taket, panelen, samtliga fönster och ett antal 
golvmattor behöver bytas. Krypgrunden behöver åtgärdas och invändiga rördragningar gör 
att takhöjden är låg på vissa ställen. Lokalerna fick ny ventilation och nytt värmesystem 
2015 men av utredningen framgår att det är osäkert om man tagit hänsyn till hur golv-, vägg- 
och takkonstruktioner påverkats av förändringen i ventilationen. Trots renovering har inte 
driftkostnaderna blivit lägre.  
 
Vidare konstateras att avvikande lukt förekommer på flera ställen vilket kräver åtgärder för 
att uppnå en långsiktigt hållbar byggnad och god inomhusmiljö.  
 
Det som också framkom vid utredningen var att marken runt byggnaden behöver sänkas så 
att en sockelhöjd på minst 20 cm uppnås. Asfalten är, till exempel, längs delar av väggen så 
hög att den nästan nuddar vid fasaden vilket inte är lämpligt. Detta måste projekteras för att 
komma fram till hur tillvägagångssättet ska bli för att åtgärda.  
 
Såväl utredningen som verksamhet förskola konstaterar att Hasselbackens förskola inte är 
anpassad till behoven hos dagens förskoleverksamhet. Exempelvis saknas funktionella 
utrymmen för samlingar, samtal, dokumentation och konferens. 
 
Utredningen konstaterar att det bör övervägas hur stora och kostsamma åtgärder som är 
motiverat att genomföra baserat på byggnadens ålder, skick och totala driftsekonomi. Det 
behövs dessutom en noggrann projektering kring hur eventuella renoveringar ska göras då 
konstruktionen är daterad och inte används längre varför det är svårt att överblicka 
konsekvenserna av de ingrepp som görs. Renoveringarna kommer att vara så omfattande att 
ingen verksamhet kommer att kunna bedrivas under tiden. Barn och personal skulle sålunda 
behöva nyttja alternativa lokaler under denna tid. Förvaltningens slutsats är att det inte är 
ekonomiskt försvarbart att renovera och rusta upp lokalerna i den omfattning som krävs.  
 
I lokalresursplanen för förskolan 2021 – 2029 föreslår förvaltningen därför att 
Hasselbackens förskola med 90 platser avvecklas senast i december 2022. Välfärdsutskottet 
informerades om utredningens resultat och förvaltningens förslag den 9 december 2020.  
 
Lokalernas dåliga skick inverkan på lärmiljön 
Enligt Skolverkets Allmänna råd ska huvudmannen säkerställa att förskolans lokaler och 
utemiljö är utvecklande, hälsosam och säker. När det gäller Hasselbackens förskola kan 
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huvudmannen inte garantera det eftersom lokalerna är otidsenliga och inte fungerar optimalt 
för dagens förskoleverksamhet.  
 
Många lediga platser på förskolorna 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att resursoptimera förskoleverksamhet och anpassa 
antalet öppna avdelningar utifrån barnantal.  I dag är fem avdelningar i hela kommunen 
pausade; en avdelning på Hasselbackens förskola, en på Bergsvägens förskola, en på 
Spekeröds förskola och två på Stora Höga förskola. Det finns dessutom möjlighet att öppna 
ytterligare två avdelningar i den tillfälliga modullösningen på Kristinedals grusplan. 
 
Enligt skollagen2 ska ett barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem 
som möjligt och skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. Avsteg från 
närhetsprincipen är tillåtet i syfte att effektivt nyttja lokaler.  
 
Om Hasselbackens förskola stängs kan de barn som idag går där börja på någon av de 
närbelägna förskolorna. Både Bergsvägens och Brudhammars förskolor har lediga platser  
till hösten 2021. De barn som är födda 2016 och som har ett år kvar till dess att de börjar 
förskoleklass kan dessutom välja den tillfälliga modullösningen på Kristinedals grusplan. 
Där disponerar Hallerna förskola idag fem avdelningar men det finns ytterligare två 
oöppnade avdelningar. De 45 barn som flyttas från Hasselbackens förskola får, inom 
gångavstånd, plats på förskolor i centrum. 
 
Sammanfattande bedömning 
I lokalresursplaneringen är avvecklingen av Hasselbackens förskola planerad till 2022 när 
Hallerna Norra förskola står färdig. Förvaltningens sammanfattande bedömning är dock att 
verksamheten bör avvecklas tidigare. Det beror på lokalernas dåliga skick samt att det finns 
lediga platser på andra förskolor i närområdet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att en nedstängning av Hasselbackens förskola kommer att innebära 
en kostnadsminskning för kommunen. Hur stor kostnadsminskningen blir beror på om 
fastigheten rivs eller inte. Om fastigheten rivs kommer kostnaderna för kommunen att 
minska med strax över en miljon kronor – varav 710 tkr utgörs av fastighetsrelaterade 
kostnader och 360 tkr utgörs av kostnader för måltid, lokalvård och vaktmästeri. Rivningen 
kommer dock att innebära kostnader för rivning samt nedskrivning av bokfört värdet. Det 
bokförda värdet på fastigheten per sista februari 2021 är 4,2 mnkr. Rivningskostnaden 
uppskattas till cirka 500 tkr. Om fastigheten inte rivs kommer kommunens kostnader att 
minska med cirka 500 tkr – varav 200 tkr utgörs av fastighetsrelaterade kostnader och 300 
tkr utgörs av kostnader för måltid, lokalvård och vaktmästeri. 

 
2 Skollagen 8 kap 15 § 
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Barnkonsekvensanalys 
Att barn, av olika, skäl tvingas byta förskola händer. I detta fall är skälet lokalernas 
beskaffenhet. Inom en överskådlig tid måste lokalerna och marken runtomkring genomgå en 
omfattande renovering och det kommer att innebära att inga barn kan vistas på området. I 
dagsläget är det svårt att uppskatta hur lång tid en sådan renovering skulle ta. Oavsett vilket 
finns det en risk att några barn i så fall skulle få flytta två gånger; en gång till en temporär 
förskola eller avdelning och sedan tillbaka. Emellertid är förvaltningens förslag att riva 
byggnaden istället då det är svårt att motivera en sådan genomgripande renovering när det 
finns en osäkerhet kring hur väl det slår ut. 
 
Förskolor inom gångavstånd har plats vilket innebär att barnen inte kommer att behöva 
transporteras en längre sträcka. 
 
Tillsvidareanställd personal kommer i möjligaste mån att erbjudas att flytta med barnen till 
förskolorna i centrum. Ingen tillsvidareanställd personal kommer att sägas upp. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Välfärdsutskottet 2020-12-09 § 98  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
Elisabeth Andreasson Marcus Starcke 
Sektorchef utbildning Sektorchef stödfunktioner 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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Justerare 

 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll 

Välfärdsutskottet 

2020-12-09 

 
  

 

 

 

 

§ 98 Dnr: KS 2020/15 

 

Information om lokaler förskola/skola 

 

Beslut 

Välfärdsutskottet noterar informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsutskottet får information om den tekniska statusen på de äldre förskolorna i 

Stenungsund centrum och om grundskolans behov av lokaler framöver. Förvaltningen 

informerar också om hur grundskolans nuvarande lokaler kan användas för att på några års 

sikt hantera behov inom flera verksamhetsområden.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

  
 
 
 
 
§ 133 Dnr: KS 2021/49 
 
Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i 
Stenungsunds kommun. Riktlinjerna börjar gälla 1 juni 2021 och gäller tills vidare. De av 
kommunstyrelsen 2012 beslutade riktlinjerna upphör därmed att gälla.  

 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av förändringar i styrande dokument på nationell nivå har riktlinjer för enskild 
pedagogisk omsorg uppdaterats. Anpassning har skett till Skolverkets nya allmänna råd för 
pedagogisk omsorg, förskolans läroplan Lpfö 18 och barnkonventionen. Riktlinjerna reglerar 
hur Stenungsunds kommun hanterar rätt till bidrag, tillsyn och bidragsrelaterade frågor för 
enskild pedagogisk omsorg.  
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2021-03-24 
Tjänsteskrivelse 2021-02-16 
Riktlinjer för pedagogisk omsorg Stenungsunds kommun 
Befintliga Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun Kommunstyrelsen 
2012-08-27 § 212 dnr 0389/12 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-03-24

  
 
 
 
 
§ 26 Dnr: KS 2021/49 
 
Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i 
Stenungsunds kommun. Riktlinjerna börjar gälla 1 juni 2021 och gäller tills vidare. De av 
kommunstyrelsen 2012 beslutade riktlinjerna upphör därmed att gälla.  

 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av förändringar i styrande dokument på nationell nivå har riktlinjer för enskild 
pedagogisk omsorg uppdaterats. Anpassning har skett till Skolverkets nya allmänna råd för 
pedagogisk omsorg, förskolans läroplan Lpfö 18 och barnkonventionen. Riktlinjerna reglerar 
hur Stenungsunds kommun hanterar rätt till bidrag, tillsyn och bidragsrelaterade frågor för 
enskild pedagogisk omsorg.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-16 
Riktlinjer för pedagogisk omsorg Stenungsunds kommun 
Befintliga Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun Kommunstyrelsen 
2012-08-27 § 212 dnr 0389/12 
 
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i 
Stenungsunds kommun. Riktlinjerna börjar gälla 1 juni 2021 och gäller tills vidare. De av 
kommunstyrelsen 2012 beslutade riktlinjerna upphör därmed att gälla.  

 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av förändringar i styrande dokument på nationell nivå har riktlinjer för enskild 
pedagogisk omsorg uppdaterats. Anpassning har skett till Skolverkets nya allmänna råd för 
pedagogisk omsorg, förskolans läroplan Lpfö 18 och barnkonventionen. Riktlinjerna reglerar 
hur Stenungsunds kommun hanterar rätt till bidrag, tillsyn och bidragsrelaterade frågor för 
enskild pedagogisk omsorg.  
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt Skollagen ska en kommun sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda 
pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Både kommuner och fristående 
huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg och en fristående huvudman har under vissa 
förutsättningar rätt till bidrag från kommunen. I Stenungsunds kommun regleras den frågan i 
”Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem” 
från 2012.  
 
På grund av förändringar i styrande dokument på nationell nivå har översyn av riktlinjerna för 
Stenungsunds kommun skett. Anpassning har skett till Skolverkets nya allmänna råd för 
pedagogisk omsorg 2012, förskolans läroplan Lpfö 18 som trädde i kraft 1 juli 2019 och 
barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020. De nya riktlinjerna reglerar enskild 
pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun, vid beslut om rätt till bidrag, tillsyn och 
bidragsrelaterade frågor. 
 
Större förändringar i förhållande till tidigare riktlinjer kommenteras nedan. 
 
Förutsättningar för rätt till bidrag 
Kraven på sökande är mycket större. Den sökande ska exempelvis kunna visa att det finns 
förutsättningar för att utforma och förverkliga skollagens krav på pedagogisk omsorg och att 
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Stenungsunds kommuns riktlinjer ska följas.  
 
Ansökan om rätt till bidrag 
Handläggningstiden vid ansökan har definierats till fem månader från komplett ansökan till 
kommunstyrelsens beslut. Kraven på huvudmannen vid ansökan om rätt till bidrag är mer 
omfattande. Kraven på lokalens status, vandelsprövning hos sökande och övriga folkbokförda 
på samma adress över 15 år, samt ekonomisk förmåga har ökat. Sökande ska ange 
verksamhetsidé, inriktning, värdegrund och målsättning för ett ev. slutligt godkännande. 
  
Konkurs och likvidation 
Konkurs och likvidation har inte tidigare reglerats i riktlinjerna. Ansvariga för den enskilda 
pedagogiska omsorgen har nu en större skyldighet att informera Stenungsunds kommun om 
situationen och en konkursförvaltare förutsätts ha ett nära samarbete med Stenungsunds 
kommun och måste bland annat ta hänsyn till att rätten till bidrag för enskild pedagogisk 
omsorg inte kan överlåtas till annan juridisk person.   
 
Övergripande krav på verksamheten 
Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 och huvudmannens ansvar för att förmedla respekt 
för de mänskliga rättigheterna har tydliggjorts. Riktlinjerna trycker på att barns bästa särskilt 
ska uppmärksammas vid alla åtgärder som rör barn. Det innebär att personal ska ta hänsyn till 
alla samlade rättigheter som barnet har enligt barnkonventionen och till de behov och 
intressen som det enskilda barnet har.  
 
Riktlinjerna är också tydliga med att enskild pedagogisk omsorg ska utformas så att den 
stimulerar barns språkutveckling och att den utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov 
och åsikter. Huvudmannen ska se till att barnen dagligen erbjuds en rik och språkutvecklande 
miljö där barn kan lära tillsammans, av varandra och av engagerad personal. 
 
Riktlinjerna förtydligar dessutom att i begreppet omsorg ingår att barnen serveras varierande 
och näringsriktiga måltider. Enskild pedagogisk omsorg ska tillhandahålla frukost, lunch och 
mellanmål på regelbundna tider. Vid bedömning av vad som är näringsriktig måltid hänvisas 
till Livsmedelsverkets rekommendationer. Specialkost ska serveras på grund av medicinska 
skäl och specialkost av religiösa och etiska skäl i möjligaste mån. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Huvudmannens ansvar för att följa upp, utvärdera, analysera och föreslå åtgärder för 
kvalitetsutveckling förtydligas. Skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål lyfts 
fram. 
 
Personal 
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Det ska i verksamheten finnas personal som behärskar det svenska språket i tillräcklig 
omfattning för att garantera att barns språkutveckling i svenska språket tillgodoses. 
Personalen ska också ha kompetens att utmana och stimulera barnens språkutveckling i 
svenska och förbereda barnen för fortsatt lärande. 
 
Barngrupper och säkerhet  
Huvudmannens ansvar för barnens säkerhet under tiden de vistas i verksamheten. Återigen 
lyfts lokalerna fram. Lokalerna ska vara trygga, säkra och hälsosamma för barn att vistas i och 
utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet som stimulerar barns lärande och 
utveckling såväl enskilt som i grupp. Huvudman måste kunna uppvisa 
brandsäkerhetsutlåtande från licensierad brandkonsult. 
 
Barns närvaro och frånvaro ska registreras, dokumenterade barnsäkerhetsronder ska 
genomföras en gång per år. Även dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och 
katastrofer ska uppdateras en gång per år.  
 
Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas och vårdnadshavare ska omgående 
informeras.  
 
Barngrupperna ska även vid vikariesituation ha en lämplig sammansättning och storlek.  
 
Bidragets storlek 
Grundbidraget regleras på samma sätt som tidigare men regleringen kring tilläggsbeloppet är 
mer omfattande. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd och tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. Hemkommunen 
är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 
 
Ansökningstiderna för tilläggsbeloppet har justerats och söks nu två gånger per år. 
Till ansökan ska bifogas underlag som visar på stödbehovet. 
 
Tillgång till resurspersoner 
Den enskilda pedagogiska omsorgen har möjlighet att konsultera Stenungsunds kommuns 
centrala specialpedagoger med inriktning förskola vid 1 - 2 tillfällen per år. Om den enskilda 
pedagogiska omsorgen använder andra resurspersoner än kommunens, erhålles inte ersättning 
för denna kostnad då det ingår i grundbeloppet.  
 
Tillsyn  
Riktlinjerna förtydligar Stenungsunds kommuns tillsynsansvar för de huvudmän 
kommunstyrelsen godkänt och anger att tillsyn ska ske var tredje år. Riktlinjer föreslår också 
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att verksamhetsbeskrivning och närvarorapporter ska vara Stenungsunds kommun tillhanda 
senast den 30 september varje år. 
 
Tillsynen definieras som en självständig granskning med syfte att kontrollera att 
verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra styrande dokument. I 
tillsynsuppdraget ingår att bidra till kvalitetshöjning och verka förebyggande och att lämna 
råd och ge vägledning till huvudmännen. 
 
Ekonomisk bedömning 
Ärendet föranleder ingen ekonomisk bedömning.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Riktlinjerna tar tillvara barns rättigheter enligt barnkonventionen på ett bra sätt. Riktlinjerna 
tydliggör Stenungsunds kommuns ansvar för tillsyn av enskilda huvudmän. 
 
Juridiska bedömningar 
Riktlinjerna följer skollagen 25 kap. 2§ och 26 kap. 2§ (2010:800) 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-16 
Riktlinjer för pedagogisk omsorg Stenungsunds kommun 
Befintliga Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun Kommunstyrelsen 
2012-08-27 § 212 dnr 0389/12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Annelie Schön 
Sektorchef Verksamhetschef   
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se
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Inledning 
Allmänt  
Riktlinjerna för enskild pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun utgår från skollagen 
25 kap. 2§ och 26 kap. 2§ (2010:800). Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att istället för 
förskola eller fritidshem erbjuda pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. 
Pedagogisk omsorg ska genom sin verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.  
 
För pedagogisk omsorg är Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) vägledande. Det är därför viktigt att 
huvudmannen för verksamheten säkerställer att personal och huvudman är förtrogna med innehållet i 
såväl förskolans läroplan och barnkonventionen såväl som skollagens bestämmelser och 
Stenungsunds kommuns riktlinjer. 
 
En huvudman ska ansvara för att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter som är tillämpliga för verksamheten.  
 
Riktlinjerna beskriver vad som gäller i Stenungsunds kommun för enskild pedagogisk omsorg vid 
beslut om rätt till bidrag, tillsyn och för bidragsrelaterade frågor.  
 
Syftet med dessa riktlinjer är att beskriva vad som gäller för rätt till bidrag för enskild pedagogisk 
omsorg. 
 

Definitioner  
I enlighet med Skolverkets allmänna råd med kommentarer (2012) är pedagogisk omsorg ett 
samlingsbegrepp för flera verksamhetsformer och är ett alternativ till förskola och fritidshem.  
Det finns olika varianter av hur pedagogisk omsorg kan bedrivas.  
 
Nedan följer några exempel: 
 

 En person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem.  
 En person som bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är inskrivna i 

verksamheten.  
 En person som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.  
 En person som huvudsakligen bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem men under del av 

tiden i en särskild lokal med andra personer.  
 Flera personer som tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal. 
 Flerfamiljlösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem. 

 
 

Förutsättningar för rätt till bidrag  
Skollagen25 kap. 2§ och 10 - 14§ § 
 
Enligt skollagen ska förutsättningar för rätt till bidrag utredas. Stenungsunds kommun ska efter 
ansökan besluta att huvudmannen för enskild pedagogisk omsorg har rätt till bidrag om: 
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1. huvudmannen bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande 
offentlig verksamhet, 

2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 
verksamhet,  

3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda 
motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag för, och   

4. avgifterna inte är oskäligt höga (avgifterna ska tas ut på samma grunder som kommunen 
beslutar). 
 

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i punkt 3 inte är 
uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 
 
I ansökan ska det framgå hur sökande avser skapa de förutsättningar som behövs för att utforma och 
förverkliga skollagens krav på pedagogisk omsorg och hur Stenungsunds kommuns riktlinjer för 
pedagogisk omsorg ska följas.  
 
Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som 
gäller för den aktuella verksamheten. 
 
Rätt till bidrag förutsätter att verksamheten pågår löpande.  
 

Ansökan om rätt till bidrag 
Anvisningar samt ansökningsformulär för godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg finns 
på Stenungsunds kommuns hemsida.  
 
Ansökan ska inkomma till Stenungsunds kommun i god tid innan verksamheten beräknas starta. 
Stenungsunds kommuns handläggningstid är cirka fem månader, från komplett ansökan till beslut i 
kommunstyrelsen.   
 
Beslut om rätt till bidrag kan fattas först när lokalen som är tänkt för verksamheten har granskats och 
godkänts. I samband med en ansökan om rätt till bidrag görs en vandelsprövning som innebär 
kontroll av brottsregister för sökanden och övriga folkbokförda över 15 år på samma adress, 
förekomst av skatteskulder och liknande av den eller de som står bakom ansökan (rättssubjektet). 
 
Följande uppgifter ska ingå i ansökan om bidrag från huvudman: 
 
 Pedagogiska omsorgens verksamhetsidé 
 Pedagogiska omsorgens inriktning 
 Pedagogiska omsorgens värdegrund 
 Pedagogiska omsorgens målsättning 
 Verksamhetens omfattning, antal barn och organisation inkl. antal anställda  
 Datum när verksamheten kommer att starta  
 Pedagogisk ansvarig (namn)  
 Personal och kompetensnivå (dokumentation över personalens utbildning och erfarenheter)  
 Huvudman ska inneha F-skattebevis och vara registrerad som arbetsgivare om personal anställs  
 Intyg från kronofogdemyndigheten att skuld saknas 
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 Ekonomisk kalkyl som visar beräknade kostnader och intäkter 
 Aktuellt registreringsbevis samt bolagsordning eller stadgar  
 Verksamhetens lokaler ska beskrivas och om det finns begränsningar i hur lokalerna kan 

användas måste detta framgå av ansökan 
 Verksamheten ska bedrivas vid den adress som beslutet om rätt till bidrag anger 
 Tidigare erfarenheter och referenser om så finnes 
 Övriga handlingar som ska bifogas som underlag för kommunstyrelsen beslut 
 

Beslut om rätt till bidrag 
Skollagen 25 kap 2§ och 10§  
 
Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun är beslutande myndighet och handlägger ansökan om rätt 
till bidrag för verksamhetens omfattning samt om återkallande av bidrag.  
 
Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska varje verksamhet ansöka om 
bidrag. 
 

Ny ansökan   
Efter att sökanden fått beslut om rätt till bidrag har huvudmannen ett år på sig (från beslutsdatum) att 
starta verksamheten. Därefter krävs en ny ansökan om rätt till bidrag. 
 
Ny ansökan om rätt till bidrag krävs vid väsentliga förändringar i verksamheten såsom byte av 
huvudman, lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet.  
 

Konkurs eller likvidation  
Finns en uppenbar risk för konkurs eller likvidation av ett företag som driver enskild pedagogisk 
omsorg ska ansvariga för företaget omgående lämna information om detta till Stenungsunds 
kommun. I det fall ett företag försätts i konkurs ska en konkursförvaltare företräda konkursboet och 
denne ersätter därmed tidigare styrelse. Gäldenären, den som tidigare haft ansvar för företaget, 
förlorar i detta läge rådigheten över egendomen och kan inte heller ingå nya förbindelser som kan 
göras gällande i konkursen.  
 
En konkursförvaltare kan välja att direkt avsluta verksamheten eller att ansöka hos Stenungsunds 
kommun om att få fortsätta bedriva verksamheten. Väljer konkursförvaltaren att avsluta 
verksamheten ska kontakt tas omgående med Stenungsunds kommun. Konkursförvaltarens beslut att 
avveckla verksamheten ska lämnas skriftligen.  
 
Väljer konkursförvaltaren att försöka bedriva verksamheten vidare, och under tiden söka intressenter 
som kan överta verksamheten, måste konkursförvaltaren göra en skriftlig framställan till 
Stenungsunds kommun om önskad fortsatt drift av enskild pedagogisk omsorg och där redovisa vilka 
eventuella förutsättningar som en fortsatt drift kräver. 
 
I de fall en verksamhet kan bedrivas vidare av en konkursförvaltare, och konkursförvaltaren avser 
söka efter någon som kan överta verksamheten, måste konkursförvaltaren ha ett nära samarbete med 
Stenungsunds kommun. En konkursförvaltare måste ta hänsyn till att rätten till bidrag för enskild 
pedagogisk omsorg inte kan överlåtas till annan juridisk person. Finner konkursförvaltaren en 
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intressent måste denne intressent göra en ansökan om godkännande i enlighet med skollagen och 
dessa riktlinjer (se tidigare avsnitt om rätt till bidrag och ansökan).  
 
Vad som gäller för konkurser enligt ovan gäller likvärdigt för likvidation eller liknande av företag.  
 
Konkursförvaltaren bör informera vårdnadshavare om att de som vill ha en kommunal 
barnomsorgsplats får ställa barnet i ordinarie kö. Stenungsunds kommun har ingen skyldighet att 
med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet.  
 

Avveckling av verksamhet  
Om enskild pedagogisk omsorg ska avvecklas ska huvudmannen skriftligen och omgående informera 
Stenungsunds kommun samt alla vårdnadshavare med barn inskrivna i verksamheten inklusive de 
vårdnadshavare som ställt sina barn i kö till verksamheten.  
 
Huvudmannen ska fatta ett formellt beslut om avvecklingen. Beslutet, inklusive en handling 
(exempelvis registreringsbevis) som anger vem som är behörig firmatecknare, skickas till 
Stenungsunds kommun. Beslutet ska innehålla uppgifter om datum för avvecklingen och vara 
undertecknat av behörig firmatecknare. 
 
Huvudmannen ska upplysa vårdnadshavare som vill ha en kommunal barnomsorgsplats att de har 
möjlighet att ställa barnet i ordinarie kö. Stenungsunds kommun har ingen skyldighet att med förtur 
ta över barnen till kommunal verksamhet.  
 
 

Övergripande krav på verksamheten   
 25 kap.2 och 6 § § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg 
kap. 1 samt Barnkonventionen artikel 3 
 
Huvudmannen ska tillgodose barns behov av omsorg och genom pedagogisk verksamhet stimulera 
barns utveckling och lärande. Verksamheten ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 
  
Huvudmannen ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den 
främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Huvudmannen ska därmed utarbeta former för 
barns delaktighet och inflytande där alla barn ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning om vad som 
är meningsfullt och roligt i enskild pedagogisk omsorg, oavsett ålder, kön, social och kulturell 
bakgrund. 
 
En central princip i barnkonventionen är att barnets bästa särskilt ska uppmärksammas vid alla 
åtgärder som rör barn (artikel 3). Det innebär att personal ska ta hänsyn till alla samlade rättigheter 
som barnet har enligt konventionen och till de behov och intressen som det enskilda barnet har. Av 
skollagen framgår också att enskild pedagogisk omsorg ska utformas med respekt för barnets 
rättigheter.  
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Utveckling och lärande 
Skollagen 25 kap. § 2 samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg 
kap.2 
 
Huvudmannen ska säkerställa att personalen har förutsättningar att bedriva verksamheten så att den 
stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande samt förbereder för fortsatt lärande till 
exempel genom personalens kompetens, relevanta material och redskap samt lokalernas utformning.  
 
Enskild pedagogisk omsorg ska utformas så att den stimulerar barns språkutveckling och att den 
utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Huvudmannen ska se till att barnen 
dagligen erbjuds en rik och språkutvecklande miljö där barn kan lära tillsammans, av varandra och 
av engagerad personal.  
 

Måltider  
Skollagen25 kap. 2§ skollagen och Livsmedelsverkets rekommendationer 
 
Omsorg, utveckling och lärande innebär att se till hela barnet och dess behov. I begreppet omsorg 
ingår även att barnen serveras varierade och näringsriktiga måltider. Enskild pedagogisk omsorg ska 
tillhandahålla frukost, lunch och mellanmål som ska serveras på regelbundna tider.   
 
Vid bedömning av vad som är näringsriktiga måltider bör de svenska näringsrekommendationerna 
(Livsmedelsverkets rekommendationer) vara en utgångspunkt. Specialkost ska serveras på grund av 
medicinska skäl. Specialkost av religiösa och etiska skäl ska i möjligaste mån tillgodoses.  
 
 

Uppföljning och utvärdering 
Skollagen 25 kap. 8§ skollagen samt 7 kap. i Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg 
 
Huvudmannen för enskild pedagogisk omsorg ska varje år följa upp, utvärdera, analysera och föreslå 
åtgärder för att säkerställa kvalitetsutvecklingen i verksamheten.  
 
Utifrån analysen ska huvudmannen sammanställa en dokumenterad utvärdering som även ska 
innehålla bedömningar av verksamhetens utvecklingsbehov och de förbättringsåtgärder som planeras 
för att utveckla verksamheten för att på bästa sätt stimulerar barnens utveckling och lärande. 
 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål där det framgår hur 
vårdnadshavare kan lämna synpunkter och på vilket sätt dessa kommer utredas. Huvudmannen ska 
informera om rutinerna på lämpligt sätt.  
 
Klagomål ska även kunna lämnas anonymt till huvudmannen. 
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Personal  
Skollagen 25 kap. 7 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk 
omsorg kap.6 
 
Huvudmannen ska säkerställa att det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets 
behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Detta innebär att en huvudman 
och eventuell anställd personal ska ha utbildning med inriktning barn eller erfarenhet av att arbeta 
med barn i de åldrar det gäller.  
 
Personalen ska ha kompetens att utmana och stimulera barnens språkutveckling i svenska och 
förbereda barnen för fortsatt lärande.  
 
I verksamheten ska det finnas personal som behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning för 
att garantera att barns språkutveckling i svenska språket tillgodoses. 
 
Huvudman och personal ska ha kännedom om de styrdokument som gäller för verksamheten.  
 
Huvudmannen bör ge personal möjligheter till kompetensutveckling och pedagogisk handledning 
som behövs för att på bästa sätt kunna utföra sitt arbete.  
 

Tystnadsplikt  
Skollagen29 kap. 14§ skollagen 
 
Huvudmannen ska ha rutin för hur all personal informeras om den tystnadsplikt som gäller.  
 

Samverkan och anmälningsplikt till socialnämnden  
Skollagen29 kap. 13§ skollagen 
 
Huvudman och personal ska känna till anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen (2001:453), vad den 
innebär och hur de skall agera vid oro för ett barn. Verksamheten ska dokumentera rutiner för hur 
man informerar anställda om anmälningsskyldigheten och hur man går tillväga vid oro för ett barn. 
Enligt skollagen ska en huvudman på initiativ från socialnämnden samverka med organisationer, 
samhällsorgan och andra som berörs i frågor om barn far illa eller riskerar att fara illa.  
 
 

Barngrupper och säkerhet  
Skollagen 25 kap. 7 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk 
omsorg kap.5 
 
Huvudmannen ska ansvara för att enskild pedagogisk omsorg ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler 
i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara trygga, säkra och 
hälsosamma för barn att vistas i samt utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet, som 
stimulerar barns lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp. 
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Används en kompletterande lokal ansvarar huvudmannen för att denna uppfyller samma krav enligt 
ovan och att den uppfyller andra myndigheters bestämmelser. 
 
Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas i verksamheten. Personalen 
ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro.  
Huvudmannen ska genomföra dokumenterad barnsäkerhetsrond av de lokaler/bostäder som ska 
användas för pedagogisk omsorg innan en verksamhet startar och därefter en gång per år.  
 
Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och katastrofer ska finnas. Rutinerna ska 
finnas tillgängliga i verksamhetens lokaler och vara kända av verksamhetens personal. Första hjälpen 
för barn ska hållas aktuell och vara uppdaterad. Rutinerna ska uppdateras varje år.  
 
Alla befintliga huvudmän och alla som ansöker om rätt till bidrag för att bedriva enskild pedagogisk 
omsorg ska uppvisa brandsäkerhetsutlåtande från licensierad brandkonsult för de lokaler där 
verksamhet bedrivs. 
 
Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas av huvudmannen. Vårdnadshavare ska omgående 
informeras. 
 
För att verksamheten ska kunna upprätthålla barnsäkerhet med en god kvalitet i verksamhetens 
innehåll måste det finnas system och dokumenterad vikarieberedskap för både kortare och längre tids 
personalfrånvaro. Barngruppen ska även vid en vikariesituation ha en lämplig sammansättning och 
storlek. 
 
Använder huvudmannen egen eller abonnerad bil/buss för olika aktiviteter är det huvudmannens 
ansvar att transporten sker barnsäkert.  
 
 

Öppenhet och öppettider 
Skollagen 25 kap. 10 §, tredje punkten skollagen 
 
I enlighet med skollagen ska enskild pedagogisk omsorg vara öppen för alla barn.  
 
Verksamheten ska erbjuda barn från ett års ålder i den omfattning det behövs med hänsyn till 
vårdnadshavares förvärvsarbete/studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 
 
Verksamheten ska följa Stenungsunds kommuns ramtider för öppethållande, det vill säga  
dagtid, måndag till fredag klockan 06:30-18:00. Huvudman ska informera vårdnadshavare om 
ramtiderna.   
 
Förändras vårdnadshavares behov av omsorgstid inom ramtiden ska behovet mötas skyndsamt. 
 

Placering då verksamheten är stängd 
En alternativ placering ska erbjudas de barn vars vårdnadshavare har behov av omsorg när den 
ordinarie verksamheten har stängt. 
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Bidrag 
Bidrag från hemkommunen 
Skollagen 25 kap. 10 - 14§§ Skollagen samt Skolförordningen (SFS 2011:185) 14 kap 
 
Hemkommunen ska lämna bidrag till en huvudman som har rätt till bidrag enligt 10 § som tas emot. 
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 13 §.  
  
Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag till fler än två huvudmän för samma barn eller till 
mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Om barnet tagits 
emot i två enskilda verksamheter, eller i en kommunal och en enskild verksamhet, är kommunen inte 
skyldig att lämna ett samlat bidragsbelopp som är högre än om barnet tagits emot i endast en 
kommunal verksamhet. Hemkommunen ska bestämma hur bidraget ska fördelas mellan 
huvudmännen för verksamheterna. 
 
När barnet tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får kommunen 
inte lämna bidrag för fler barn än det antal barn som tas emot.  
 
För att ersättning ska utbetalas ska barnet ha fått plats på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete, 
studier, arbetslöshet, föräldraledighet för vård av annat barn, om barnet har ett eget behov på grund 
av familjens situation i övrigt eller behöver särskilt stöd i sin utveckling.  
 
För en outnyttjad plats erhålls ersättning för högst två månader. Det är huvudmannens ansvar att 
meddela Stenungsunds kommun om outnyttjad plats. Vid nyplacering gäller inte rätten till ersättning 
i två månader vid ledighet/outnyttjad plats. Flyttas inskolningsdatum fram ska också placeringsdatum 
ändras. 
 
Personal ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro. Närvarorapporterna sparas i 12 
månader och finns tillgängliga vid tillsyn.  
 
Huvudmannen hanterar vårdnadshavaravgifterna.  
 
Beslut om ersättning till pedagogisk omsorg regleras utifrån skollagens och skolförordningens 
föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän.  
 
Resursfördelning görs utifrån barnens ålder och serviceform men även utifrån barns behov och 
förutsättningar. Fördelningsmodellen är utformad utifrån Skollagens föreskrifter om bidrag på lika 
villkor till kommunala och enskild pedagogisk omsorg. 
 

Barn folkbokförda i annan kommun  
Skollagen 8 kap. 21 § Skollagen  
 
Om verksamheten tar emot barn från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt mellan 
den enskilda pedagogiska omsorgen och barnets hemkommun.  
 
Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till annan kommun och behåller platsen i den enskilda 
pedagogiska omsorgen i Stenungsunds kommun.  
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Bidragets storlek  
Skollagen 25 kap.10 - 12 § § Skollagen 
 
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid enskild pedagogisk omsorg. 
Bidraget består enligt skollagen av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.  
 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 omsorg och pedagogisk verksamhet, 
 pedagogiskt material och utrustning, 
 måltider, 
 administration 
 mervärdesskatt och 
 lokalkostnader (i förekommande fall). 

 

Bidragets storlek dvs ersättningsnivån per barn, beslutas av kommunstyrelsen varje år.  

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till sin egen pedagogiska omsorg. Om kommunen inte tillhandahåller pedagogisk omsorg 
ska bidraget bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till den enskilda verksamhetens innehåll 
och omfattning. 

Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet 
ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. Hemkommunen är inte skyldig att betala 
tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 

Ansökan om tilläggsbelopp kan inlämnas när som helst under året dock senast 15 maj för beslut som 
avser kommande hösttermin och 15 november för beslut som avser kommande vårtermin.  
 
Till ansökan ska bifogas ett underlag som visar på stödbehovet. Detta underlag består minst av, 
verksamhetens utredning av barnets särskilda stödbehov och handlingsplan för barnet. Utöver detta 
bifogas läkarutlåtanden, specialpedagogiska bedömningar, psykologutredningar eller annat som 
stödjer stödbehovet. Ansökningar utan information enligt ovan återsänds till sökanden.  
Har barnet tidigare erhållit tilläggsbelopp ska den föregående insatsen utvärderas och bifogas 
ansökan. 
 
I undantagsfall kan sökanden beviljas retroaktiv ersättning. Det kan exempelvis handla om att beslut 
inte kan inväntas. I stort sett alla insatser bör vara kända innan barnet blir föremål för extraordinärt 
stöd, varför restriktivitet råder avseende retroaktiv ersättning.  
Beslut kan fattas som längst för terminen/kalenderhalvåret ansökan avser och nästkommande 
termin/kalenderhalvår.  
 
För mer information om tilläggsbelopp, se dokumentet ”Regler för tilläggsbelopp”. 
 
Blankett för ansökan finns att hämta på Stenungsunds kommuns hemsida.  
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Utbetalning av bidrag 
Ersättning betalas ut för det antal barn som är inskrivna per den 15:e i resp. månad. Utbetalningen 
avser hela månaden. 
 

Tillgång till resurspersoner 
Den enskilda pedagogiska omsorgen har möjlighet att konsultera Stenungsunds kommuns centrala 
specialpedagoger med inriktning förskola vid 1 - 2 tillfällen per år.  
 
Om den enskilda pedagogiska omsorgen använder andra resurspersoner än kommunens, erhålles inte 
ersättning för denna kostnad då det ingår i grundbeloppet. 
 
 

Avgifter 
Skollagen 25 kap. 9 § Skollagen samt Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
 
Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa men kan ta ut lägre avgifter.  
 
Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag om huvudmannen tar ut avgifter i strid med maxtaxan. 
Samordning av avgiften ska ske i de fall syskon är placerade i kommunal verksamhet eller i annan av 
kommunen bidragsfinansierad verksamhet.  
 
Huvudmannen får inte ta ut tillkommande avgifter för exempelvis administrations-, förenings- eller 
liknande avgifter.  
 
Huvudmannen hanterar vårdnadshavaravgifterna. 
 
 

Tillsyn  
Skollagen 26 kap. 2, 4, 6, 7, 9 §§ 
 
Stenungsunds kommun ansvarar för tillsyn av enskild pedagogisk omsorg vars huvudman 
kommunstyrelsen godkänt. Tillsyn av enskild pedagogisk omsorg genomförs var tredje år.  
 
Verksamheten är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla 
handlingar och annat material som behövs för tillsynen.  
 
Verksamhetsbeskrivning samt närvarorapporter ska vara Stenungsunds kommun tillhanda senast den 
30 september varje år. 
 
Tillsynen ska säkerställa att enskild pedagogisk omsorg bedrivs i enlighet med skollagens krav samt 
övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för verksamheten. 
 
Med tillsyn avses enligt skollagen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera att den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter samt dessa 
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riktlinjer och att enskilda som har godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 
och 5b §§ skollagen. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta de brister som upptäcks vid granskningen.  
 
I tillsynsuppdraget ingår att bidra till kvalitetshöjning och verka förebyggande. Tillsynsmyndigheten 
ska därför inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning till huvudmän i syfte att stödja 
förändrings- och utvecklingsarbetet.  
 
Tillsynsmyndigheten har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står under dess 
tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de 
byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten.  
 
Oanmäld tillsyn kan ske om Stenungsunds kommun finner det påkallat. Nystartsbesök genomförs av 
Stenungsunds kommun i samband med att enskild pedagogisk omsorg startas upp. 
 
Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens 
begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för 
tillsynen.  
 

Ingripande vid tillsyn 
Skollagen 26 kap. 10–13, 15–16, 18 och 27 §§ 
 
Om det vid tillsynen framkommer att en verksamhet bedrivs med brister eller att enskilda som 
godkänts av kommunen inte längre uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5b § kan kommunstyrelsen 
besluta om ingripande i form av anmärkning, föreläggande eller föreläggande förenat med vite.  
 
Tillsynsmyndigheten får avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa, om den vars verksamhet 
granskas vidtar nödvändig rättelse eller om det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns 
särskilda skäl mot ett ingripande.   
 
Om en huvudman inte följer ett föreläggande och om verksamhetens missförhållande är allvarligt får 
kommunstyrelsen återkalla en huvudmans godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg.  
 
I vissa mycket allvarliga situationer, då det exempelvis finns risk för barnens hälsa och säkerhet, får 
kommunstyrelsen förbjuda huvudmannen att tillsvidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare 
genom ett tillfälligt verksamhetsförbud.  
 
Ett godkännande av en enskild som huvudman för pedagogisk omsorg får också återkallas om den 
enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 2 kap. 5 §, exempelvis att det 
saknas insikt i föreskrifterna som gäller för verksamheten, ekonomiska förutsättningar att driva 
verksamheten eller om huvudmannen bedöms som olämplig.  
 

Försäkring 
Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas på enskild pedagogisk 
omsorg.  
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Barn som är inskrivna i enskild pedagogisk omsorg och har registrerats av kommunen eller av 
barnens hemkommuner omfattas av Stenungsunds kommuns olycksfallsförsäkring (heltid).  

Information om försäkringen finns på Stenungsunds kommuns hemsida  www.stenungsund.se/Barn, 
utbildning/försäkring.  
 
Huvudmannen ansvarar själv för att försäkra sin verksamhet.  
 
 

Överklagande av kommunens beslut  
Följande beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär (28 kap 5 § Skollagen)  

 Godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg 
 Bidrag (grundbelopp eller tilläggsbelopp) 
 Återkallande av godkännande 
 Vitesföreläggande 
 Tillfälligt verksamhetsförbud 

Ett beslut enligt ovan följs av en anvisning om hur beslutet kan överklagas. 
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Riktlinjer för enskild pedagogisk 
omsorg som erbjuds i stället för 
förskola eller fritidshem 

Typ av dokument 
Riktlinjer 

Beslut av  
Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum Diarienummer
0389/12 

Dokumentägare 
Avdelningschef förskola 

Giltlighetstid 
Tills vidare 

Framtagen av 
Barn och 
Utbildning 

Reviderad 
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2 

Enskild pedagogisk omsorg 

INLEDNING 

Allmänt 
Den 1 juli 2011 börjar en ny skollag (SFS 2010:800) 
att tillämpas. Med hänvisning till denna lag har Barn 
och utbildning i Stenungsunds kommun fastställt 
dessa riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg. 
Riktlinjerna gäller från och med den 1 oktober 2012. 

För pedagogisk omsorg är Läroplanen för förskolan 
och Skolverkets allmänna råd för familjedaghem 
(1999) vägledande. Läroplanens avsnitt om normer 
och värden är lika relevanta för pedagogisk omsorg 
som för förskolan och blir därmed vägledande i 
samband med kvalitetsbedömningen vid prövningen 
av enskild verksamhet.  

Riktlinjerna redovisar och förtydligar den nya 
skollagen och beskriver de rutiner som gäller för rätt 
till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Huvudmän 
som beviljats rätt till bidrag för enskild pedagogisk 
omsorg i Stenungsunds kommun ska följa dessa 
riktlinjer. För bedrivande av enskild pedagogisk 
omsorg ska också all annan tillämplig lagstiftning 
följas.  

Lagar, förordningar och riktlinjer som reglerar den 
pedagogiska omsorgens verksamhet kallas i dessa 
riktlinjer för styrdokument.  

Enskild som innehar rätt till bidrag benämns i dessa 
riktlinjer huvudman.  

En huvudman ansvarar för att verksamhet bedrivs i 
enlighet med skollagen och dessa riktlinjer.  

Skollagen och förskolans läroplan kan hämtas på: 
skolverket.se 

Som stöd för arbetet i pedagogisk omsorg hänvisas 
till Skolverkets allmänna råd Kvalitet i 
familjedaghemmet. De allmänna råden Kvalitet i 
familjedaghemmet och dessa riktlinjer kan hämtas 

på www.skolverket.se 

Stenungsunds kommun uppdaterar fortlöpande 
dessa riktlinjer med anledning av förändringar i 
lagstiftning, praxis eller politiska beslut i kommunen. 
När uppdateringar görs i riktlinjerna anges det på 
Stenungsunds kommuns hemsida 
www.stenungsund.se  

25 kap. 2 § skollagen 
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 3 

 
 

PEDAGOGISK  
OMSORG 
OLIKA 
VERKSAMHETSFORMER 
 

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och 
fritidshem och den kan organiseras på olika sätt.  
Pedagogisk omsorg kan bedrivas som 
familjedaghem, flerfamiljssystem eller liknande.  
 
Familjedaghem  
Ett familjedaghem kännetecknas av att en 
dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet med en 
liten barngrupp. Använder familjedaghemmet en 
kompletterande lokal ansvarar familjedaghemmet 
för att denna uppfyller dessa riktlinjer och andra 
myndigheters bestämmelser.  
  
Flerfamiljsystem  
Ett flerfamiljsystem kännetecknas av att föräldrar, 
genom exempelvis en gemensam ekonomisk 
förening eller handelsbolag, bildar ett 
”flerfamiljsystem”.  
Flerfamiljssystemet kan anställa en 
barnskötare/pedagog som utför pedagogisk omsorg i 
familjernas bostäder.  
 
 

 

FÖRUTSÄTTNING FÖR 
RÄTT TILL BIDRAG   

Den kommun där en enskild bedriver sådan 
pedagogisk omsorg som avses i 2 § ska efter ansökan 
besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om 

1. huvudmannen har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för motsvarande 
offentlig verksamhet 

2. verksamheten inte innebär påtagliga 
negativa följder för kommunens 
motsvarande verksamhet 

3. verksamheten är öppen för alla barn som en 
kommun skall sträva efter att erbjuda 
motsvarande verksamhet, med undan tag för 
barn som hemkommunen har beslutat att 
inte lämna bidrag för enligt 13 § andra 
stycket, och 

4. avgifterna inte är oskäligt höga (avgifterna 
skall tas ut på samma grunder som 
kommunen beslutar). 

 
Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till 
bidrag trots att villkoret i första stycke punkt 3 inte 
är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till 
verksamhetens särskilda karaktär. 
 
Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i 
lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som 
gäller för den aktuella verksamheten. 
 

(25 kap  10 § skollagen) 

ANSÖKAN  OM ATT 
BEDRIVA PEDAGOGISK 
OMSORG    
(HUVUDMANNASKAP) 

Följande uppgifter skall ingå i ansökan om bidrag 
från Huvudman: 

 Beskrivning av inriktning och pedagogiska 
verksamhetsmål utifrån skollagens krav 
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ANSÖKAN   Verksamhetens omfattning, antal barn, 
åldersgrupper och organisation inkl. antal 
anställda 

 Datum för när verksamheten kommer att 
starta 

 Pedagogisk ansvarig (namn) 
 personal och kompetensnivå (dokumentation 

över personalens utbildning och 
erfarenheter)  

 utdrag ur belastningsregister 
 F-Skattsedel 
 Intyg från kronofogdsmyndigheten att skuld 

saknas 
 Ekonomisk kalkyl som visar beräknade 

kostnader och intäkter 
 Aktuellt registreringsbevis samt 

bolagsordning eller stadgar 
 Lokalisering och lokaldisposition 
 Tidigare erfarenheter och referenser om så 

finnes 
 Övriga handlingar som skall bifogas som 

underlag för Bildningsutskottets beslut 
 

 BESLUT Kommunstyrelsens Bildningsutskott fattar beslut om 
bidrag för verksamhetens omfattning samt om 
återkallande av bidrag.  
 
Om en enskild huvudman avser att bedriva flera 
verksamheter skall varje verksamhet ansöka om 
bidrag. 
 

(se 25 kap 10 § skollagen) 

NY ANSÖKAN Rätten till bidrag är inte tidsbegränsad men rätten 
upphör automatiskt om huvudmannen inte har 
startat verksamhet inom 1 år efter beslut om bidrag. 
Därefter krävs en ny ansökan om bidrag. 
 
Ett nytt beslut om bidrag krävs vid byte av 
huvudman, eller andra förändringar i verksamhet 
som bedöms väsentliga. 
 

 

ÅTERKALLELSE AV 
VERKSAMHET/ 
GODKÄNNANDE PÅ EGEN 
BEGÄRAN 
 

Huvudmannen skall omgående meddela 
Stenungsunds kommun om avveckling planeras.  
 
Kommunen har ingen skyldighet att med förtur ta 
över barnen till kommunal verksamhet. 
 

 

AVGIFTER Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa, men kan ta ut 
lägre avgifter. 
 
Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag om 
huvudmannen tar ut avgifter i strid med maxtaxan. 
Samordning av avgiften skall ske i de fall syskon är 
placerade i kommunal verksamhet eller i annan av 
kommunen bidragsfinansierad verksamhet. 
 
Huvudmannen får inte ta ut tillkommande avgifter i 

(se Förordning (2001:160) 
om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom  förskola 
eller fritidshem.) 
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form av administrations-, förenings- eller liknande 
avgifter. 
 
Huvudmannen hanterar föräldraravgifterna 
 

KVALITETSKRAV Sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska bedrivas i  
ändamålseniga lokaler i grupper med en lämplig 
sammansättning och storlek av barngruppen.  
Huvudmannen ansvarar för barngruppens storlek i 
förhållande till barnens ålder, behov och lokalernas 
beskaffenhet. 
För bedrivande av verksamheten ska det finnas 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnets behov av omsorg och  en god pedagogisk 
verksamhet kan tillgodoses. 
Detta innebär att personalen skall ha utbildning eller 
erfarenhet av att ha arbetat med barn i berörda 
åldrar. 
 

(se 25 kap 7 § ) 

ÖPPETHÅLLANDE  Verksamheten ska hållas öppen i den omfattning 
som behövs med hänsyn till 
föräldrarnas/vårdnadshavarnas förvärvsarbete, 
studier eller om barnet har ett eget behov på grund 
av familjens situation i övrigt. 
 
Öppettider för det kommunala familjedaghemmen 
Måndag-fredag kl: 06,30-17,30  
 
Överenskommelser mellan huvudmannen och 
föräldrar om öppettider får göras under 
förutsättning att alla föräldrars behov har beaktats. 
 
Förändras föräldrars/vårdnadshavares behov av 
omsorgstid inom ramtiden ska deras behov mötas 
snarast. 
 
Kommunen bestämmer vilka krav på öppethållande 
som gäller för kommunal och pedagogisk omsorg. 
 
 

 

PLACERING DÅ 
VERKSAMHETEN ÄR 
STÄNGD 

En alternativ placering ska erbjudas de barn, vars 
vårdnadshavare har behov av omsorg då den 
ordinarie verksamheten har stängt. 
 

 

TILLSYN 
 

Kommunen ansvarar för tillsyn av den enskilda 
pedagogiska omsorgen. Tillsynsbesök genomförs 
varje år. 
 
Tillsynen skall säkerställa att verksamheten bedrivs i 
enlighet med skollagens krav samt övriga krav som 
regleras i aktuella styrdokument för verksamheten. 
 
Vid  första ordinarie tillsynsbesök skall 
huvudmannen närvara.  
 
Oanmäld tillsyn kan ske om kommunen finner det 
påkallat. Nystarts besök genomförs av kommunen i 

(se 26 kap. 10 §) 
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samband med att verksamheten öppnar. 
 
Den pedagogiska omsorgen skall tillhandahålla de 
handlingar samt de upplysningar som förvaltningen 
behöver för tillsynen. 

INGRIPANDE VID 
TILLSYN/SANKTIONER 
 

Om det föreligger något missförhållande i sådan 
verksamhet som har rätt till bidrag kan kommunen 
använda sig av flera olika sanktionsmöjligheter. 
Utgångspunkten är att mildare åtgärder prövas i 
första hand och att mer ingripande sanktioner 
tillgrips vid grövre överträdelse. Mindre allvarliga 
överträdelser kan leda till en anmärkning och 
därefter bli sanktionerna allt kraftigare. Vid mycket 
allvarliga missförhållanden som huvudmannen ej 
avhjälper kan rätten till bidrag återkallas. 
 

(se 26 kap : 10-18 §§) 
 
Bilagan 

BIDRAG FRÅN 
HEMKOMMUNEN  

Hemkommunen skall lämna bidrag till en huvudman 
som har rätt till bidrag enligt 10 § för varje barn som 
tas emot.  Bidraget består av ett grundbelopp enligt 
12 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 13 §. 
Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag till 
fler än två huvudmän för samma barn eller till mer 
än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn 
som också går i förskola. Om barnet tagits emot i två 
enskilda verksamheter, eller i en kommunal och en 
enskild verksamhet, är kommunen inte skyldig att 
lämna ett samlat bidragsbelopp som är högre än om 
barnet tagits emot i endast en kommunal 
verksamhet. Hemkommunen ska bestämma hur 
bidraget ska fördelas  mellan huvudmän för 
verksamheterna. 
När barnet tas emot i enskild pedagogisk omsorg där 
deras vårdnadshavare arbetar får kommunen inte 
lämna bidrag för fler barn än det antal barn som tas 
emot. 
 
 

(Se kap 25 11 §) 
 
 

BARN FOLKBOKFÖRDA I 
ANNAN KOMMUN 

Om verksamheten tar emot barn från annan 
kommun regleras ersättning och villkor direkt 
mellan pedagogiska omsorgen och barnets 
hemkommun. 
 
Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till 
annan kommun och behåller platsen i den 
pedagogiska omsorgen i Stenungsunds kommun. 
 

 

BIDRAGETS STORLEK Hemkommunerna ska lämna bidrag till 
huvudmannen för varje barn inom den pedagogiska 
omsorgen. 
 
Grundbelopp  
Grundbeloppet avser ersättning för 
- Omsorg och pedagogisk verksamhet 
- Pedagogiskt material och utrustning 
- Måltider 
- Administration 
- Mervärdesskatt, och  

(Se 25 kap 12 §) 
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- Lokalkostnader (i förekommande fall) 
Bidragets storlek d.v.s ersättningsnivån per barn, 
beslutas av Bildningsutskottet varje år. 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till sin egen pedagogiska omsorg. 
 
 
 

TILLÄGGSBELOPP Tilläggsbeloppet söks en gång per år och gäller under 
budgetåret, men vid behov kan det även sökas för 
enstaka månader. 
Ansökan om tilläggsbeloppet ska inkomma senast 
den 1 november och beslut lämnas senast den 1 
december. 
Tilläggsbeloppet utbetalas under 11 månader per år. 
Tilläggsbeloppet följer barnet. 
 
Blankett finns att hämta på kommunens hemsida 
www.stenungsund.se  
 

 

UTBETALNING AV BIDRAG Ersättning utgår för antal barn inskrivna per den 
15:e i resp. månad och avser hela månaden. 
 

 

 
FÖRSÄKRING 

 

 
 

Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet 
under den tid de vistas i pedagogisk omsorg.  
Barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg omfattas 
av Stenungsunds kommuns olycksfallsförsäkring 
(heltid). Information om försäkringen finns på 
Stenungsunds kommuns hemsida  
(www. stenungsund. se) 
 

 

ÖVERKLAGANDE AV 
KOMMUNENS BESLUT 

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, 
om 
det har gått honom eller henne emot och om beslutet 
får överklagas. Om beslutet gäller omyndiga barn 
eller elever får föräldrar eller vårdnadshavare 
överklaga.  
 
Vill ni överklaga beslut skall ni skriva till anvisad 
myndighet och besvära er över beslutet. Det kan vara 
Skolväsendets överklagandenämnd eller 
Förvaltningsrätten. Skrivelsen skall dock skickas 
eller lämnas till Stenungsunds kommun. 
 
I skrivelsen ska du ange 

 Vilket beslut du överklagar 
 Ärendets/Beslutets diarienummer alternativt 

beslutsdatum 
 Hur du vill att ärendet skall ändras och varför 
 Datum 
 Ditt namn, adress och telefonnummer 
 Underteckna skrivelsen och förtydliga 

namnteckningen 
 
Överklagandet ska ha inkommit till Stenungsunds 
kommun, 444 82 Stenungsund, inom tre veckor från 

(se kap 28 5 §) 
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den dag då ni fick del av beslutet. Om slutdagen 
infaller på en söndag, en annan allmän helgdag, en 
lördag, en midsommarafton, en julafton eller en 
nyårsafton är slutdagen i stället nästa vardag. 
 
Du kan läsa mer om hur man överklagar beslut på 
kommunens hemsida 
www.stenungsund.se /Kommun, politik/beslut, 
insyn och rättssäkerhet. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

  
 
 
 
 
§ 135 Dnr: KS 2021/314 
 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att höja ersättningsnivån för hemtjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun till 433 kr/timme för hemtjänst och 710 kr/timme för 
hemsjukvård. 
 
Sammanfattning av ärendet 
VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) rekommenderar årligen 
ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun än 
hemkommunen. För 2021 rekommenderar VästKom att nivåerna höjs till 433 kr/timme för 
hemtjänst och 710 kr/timme för hemsjukvård. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 
Tjänsteutlåtande Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021-03-09 
Protokoll Styrelsen 2021-03-09 - signerat 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/314
2021-03-30

 
Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att höja ersättningsnivån för hemtjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun till 433 kr/timme för hemtjänst och 710 kr/timme för 
hemsjukvård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) rekommenderar årligen 
ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun än 
hemkommunen. För 2021 rekommenderar VästKom att nivåerna höjs till 433 kr/timme för 
hemtjänst och 710 kr/timme för hemsjukvård. 

 
Beskrivning av ärendet 
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bland 
annat erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar  
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom 
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård. 
 
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård 
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge 
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är 
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare" med 
hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 
 
Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta 
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för utomlänsvård, 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/314
2021-03-30

som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än där den enskilde 
är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland att följa detta avtal sig 
emellan. Sålunda följs också den prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om 
årligen. 
 
Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra 
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer ingår 
såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin ”Besök hos övriga yrkeskategorier i 
primärvård (inklusive medicinsk service)”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ersättningsnivåerna justeras varje år och följer planering. För hemtjänst rekommenderas 433 
kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och 
baseras på innevarande års omsorgsprisindex. För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterska 
och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas 
kommunerna att under 2021 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för 
Västra Sjukvårdsregionen som är satt till 710 kr/timma.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet påverkar inte barn vare sig direkt eller indirekt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 
Tjänsteutlåtande Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021-03-09 
Protokoll Styrelsen 2021-03-09 - signerat 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson, VästKom 

 
Till VästKoms styrelse 2021-03-09 

 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021 
  

Förslag till beslut:  
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta 
om en ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  
 

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma. 

 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma. 
 

Ärendet 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun 
än hemkommunen.  
 
Hemtjänst 
Ersättningsnivån för 2021 rekommenderas till 433 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI)  
 
Hemsjukvård 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2021 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.1 Beloppet är 
för 2021 satt till 710 kr/timma.  
 
Bilagor:  

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 

 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 

 
 
Ann-Charlotte Järnström    Anneli Assmundson Bjerde  
Direktör VästKom      Chef välfärdsutveckling, VästKom 
 
  

 
1 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/53283308-2854-48cc-916c-
d4ddade5ddd7/Utoml%c3%a4nspriser%20V%c3%a4stra%20sjukv%c3%a5rdsregionen%202021.pdf?a=false&guest=true 
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Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 
 

Ärendet 
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. 
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar  
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom 
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.  

 

Hemtjänst 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI). 
 

Ersättningsnivån för 2021 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation  
433 kr/timma. 
 

Faktureringsrutin hemtjänst 
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är 
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och 
vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet, 
inklusive omfattning och ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas 
om sådan krävs. 

Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför 
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är 
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den 
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den 
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker. 
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Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård 
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge 
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är 
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare" 
med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 

Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta 
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för 
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än 
där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland 
att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den prissättning som 
Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.  

Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra 
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer 
ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin  ”Besök hos övriga 
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”.  

 
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2021 är satt till 710 kr/timma.  
 

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2021 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.2 Beloppet är 
för 2021 satt till 710 kr/timma.  

 

Faktureringsrutin hemsjukvård 
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av 
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den 
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid 
inräknas om sådan krävs.  

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande 
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man 
överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på 
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som 
ska ges innan fakturering sker. 

 
2 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/53283308-2854-48cc-916c-
d4ddade5ddd7/Utoml%c3%a4nspriser%20V%c3%a4stra%20sjukv%c3%a5rdsregionen%202021.pdf?a=false&guest=true 
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PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-03-09 

 

VästKom Styrelse 
 

Plats och tid: Via Teams 
Tisdagen den 9 mars 2021 Kl. 9:05-10:30 

 
 
 

Beslutande: 
Axel Josefson, GR 
Martin Carling, Fyrbodal 
Katarina Jonsson, Skaraborg 
Ulf Olsson, Boråsregionen  
 
Anette Carlsson, Boråsregionen 
Bengt Hilmersson, Boråsregionen 
Stefan Carlsson, Boråsregionen 
Miguel Odhner, GR 
Marith Hesse, GR 
Marina Johansson, GR 
Liselotte Fröjd, Fyrbodal 
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal 
Johan Abrahamsson, Skaraborg  

 

 
Jonas Sundström, Skaraborg 
Anna-Karin Skatt, Skaraborg 

 
Frånvarande: 
Paul Åkerlund, Fyrbodal 

 
Övriga: 
Helena Söderbäck, GR 
Magnus Haggren, Boråsregionen 
Jeanette Lämmel, Fyrbodal 
Kristofer Svensson, Skaraborg  

 
Ann-Charlotte Järnström, VästKom 
Karl Fors, VästKom 

 

 
 
Utses att justera 
 
Underskrifter:  
   
Sekreterare……………………………………………………….….…….. 
   Ann-Charlotte Järnström   

   
 
Ordförande……………………………………………………….………… 

Axel Josefson 
       
   
Justerande……………………………………………………….….………. 
   Martin Carling  

  

Ann-Charlotte Järnström (17 Mar 2021 18:34 GMT+1)

Martin Carling (18 Mar 2021 09:37 GMT+1)

Axel Josefson (18 Mar 2021 10:19 GMT+1)
Axel Josefson
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VästKom Styrelse Styrelsemöte 2021-03-09 2 

 
 
Mötet öppnades av ordförande Axel Josefson och alla hälsades välkomna.  
Till justeringsperson valdes Martin Carling. 
Kristofer Svensson, ny förbundsdirektör i Skaraborg, hälsades välkommen. 

§ 8 Lägesrapport från VD 

Se bifogad PPT-presentation ”VD-rapport 2021-02-26” 
 
Medskick: Ann-Charlotte kollar upp med VGR om de stämmer att de tänkt flytta människor 
mellan olika kommuner för att få vaccin. (Ex Tidaholm, Falköping). 
 
Beslut: Styrelsen noterar informationen. 

§ 9 Lägesrapport från FVM  

Se bifogad PPT-presentation ”FVM lägesrapport VKAU 2021-02-26” 
Bra dialog. Axel påtalar vikten av att ha en bakdörr öppen ifall det inte går som det var tänkt. 
 
Beslut: Styrelsen noterar informationen. 

§ 10 Lägesrapport Välfärd. Statliga medel inom Hälsa, vård och omsorg. 

Se bifogad PPT-presentation ”Välfärd Lägesrapport VKAU 21-02-26” 
Redovisning av medel, hur de har fördelats och använts 2020 och 2021. 
 
Beslut: Styrelsen noterar informationen. 
  

§ 11 Beredning inför kommande BHU. Se särskild kallelse. 

Beslut: Styrelsen tar med synpunkter till BHU: 
Ärende 3. Förbundens tjänstepersoner ska vara med i fortsatta processen för att ta fram 
VGR:S remissvar. 
Ärende 6. Kommunerna vill ha mera insyn i framflyttade objekt och en bättre uppföljning av 
objekt. 
Ärende 8. Ändra processen så att det politiska samrådet får komma in med synpunkter och 
förslag innan ärendet går ut på formell remiss. 
 

§ 12 Aktuella frågor från Kommunalförbunden till BHU. 

Beslut: Ärendet om strandskyddsremiss med extern föredragande. 
 

§ 13 Bokslut och Årsredovisning 2020  
Se bifogat Tjänsteutlåtande och Årsredovisning 2020 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning 2020 och överlämnar detta till 
revisorerna och föreningsstämman för behandling.  
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§ 14 Svar på remiss och nytt förslag till VästKoms Verksamhetsplan 2021-2023 
Se bifogat Tjänsteutlåtande och VästKoms Verksamhetsplan 2021-2023 

 
Beslut: Styrelsen beslutar att  
- anta reviderad VästKoms verksamhetsplan 2021-2022. 
- notera arbetsutskottets beslut om att ge förbundsdirektörerna i uppdrag att utreda hur 
man ska arbeta med kunskapsstyrning inom socialtjänst och vem som ska ha vilket ansvar. 
- ansvaret för Naturbruksavtalet ligger kvar på VästKom tills vidare. 

 

§ 15 Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021 

 Se bifogat Tjänsteutlåtande 
 
Beslut: VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del 
besluta om en ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse 
i annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  

- Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma. 

- Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma. 

 

§ 16 Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Se bifogat Tjänsteutlåtande och ”Länsgemensamt avtal VFU, slutlig version” 
 
Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till Avtal om samverkan mellan 
kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd 
utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå samt 
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att i sin tur ta egna 
beslut. 
 

§ 17 Övriga frågor 

Beslut: Styrelsen får samma utskick som ledamöterna i SRO efter varje SRO-möte.  
 
 
Mötet avslutades av ordförande. 
 
 

65



Protokoll Styrelsen 20210309
Slutgiltig revideringsrapport 2021-03-18

Skapad: 2021-03-17

Av: Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)

Status: Signerat

Transaktions-ID: CBJCHBCAABAAnnwsDWWmlx1rSb308THwH2iICVmRBmYM

”Protokoll Styrelsen 20210309” – historik
Dokumentet skapades av Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
2021-03-17 - 15:47:01 GMT– IP-adress: 213.66.202.205

Dokumentet skickades med e-post till Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se) för signering
2021-03-17 - 15:48:09 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Martin Carling (martin.carling@dalsed.se) för signering
2021-03-17 - 15:48:10 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Ann-Charlotte Järnström (ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se) för
signering
2021-03-17 - 15:48:10 GMT

E-postmeddelandet har visats av Martin Carling (martin.carling@dalsed.se)
2021-03-17 - 16:27:22 GMT– IP-adress: 66.249.81.177

E-postmeddelandet har visats av Ann-Charlotte Järnström (ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se)
2021-03-17 - 16:40:58 GMT– IP-adress: 188.151.48.72

Dokumentet har e-signerats av Ann-Charlotte Järnström (ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se)
Signaturdatum: 2021-03-17 - 17:34:51 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 188.151.48.72

Dokumentet har e-signerats av Martin Carling (martin.carling@dalsed.se)
Signaturdatum: 2021-03-18 - 08:37:48 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 83.187.183.95

E-postmeddelandet har visats av Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se)
2021-03-18 - 09:19:12 GMT– IP-adress: 62.88.128.74

Dokumentet har e-signerats av Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se)
Signaturdatum: 2021-03-18 - 09:19:42 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 62.88.128.74

Avtal har slutförts.
2021-03-18 - 09:19:42 GMT

66



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

  
 
 
 
 
§ 141 Dnr: KS 2021/138 
 
Föravtal till exploateringsavtal, för Detaljplan del av Näs 1:141, 
förskola och bostäder i Ödsmål 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat föravtal till exploateringsavtal för 
Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och bostäder i Ödsmål, tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och Derome Hus AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett föravtal till exploateringsavtal för detaljplanen, har tagits fram mellan kommunen och 
Derome Hus AB. Syftet med avtalet är att reglera förutsättningar för ett framtida 
exploateringsavtal inkluderat en överlåtelse till kommunen av den mark som ska planläggas 
som förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2021-03-23 
Tjänsteskrivelse 2021-02-28 
Föravtal till exploateringsavtal till Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och bostäder i 
Ödsmål 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

  
 
 
 
 
§ 35 Dnr: KS 2021/138 
 
Föravtal till exploateringsavtal, för Detaljplan del av Näs 1:141, 
förskola och bostäder i Ödsmål 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat föravtal till exploateringsavtal för 
Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och bostäder i Ödsmål, tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och Derome Hus AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett föravtal till exploateringsavtal för detaljplanen, har tagits fram mellan kommunen och 
Derome Hus AB. Syftet med avtalet är att reglera förutsättningar för ett framtida 
exploateringsavtal inkluderat en överlåtelse till kommunen av den mark som ska planläggas 
som förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-28 
Föravtal till exploateringsavtal till Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och bostäder i 
Ödsmål 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/138
2021-02-23

 
Lisa Bertilsson Till kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Föravtal till exploateringsavtal, för Detaljplan del av Näs 1:141, 
förskola och bostäder i Ödsmål  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat föravtal till exploateringsavtal för 
Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och bostäder i Ödsmål, tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och Derome Hus AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett föravtal till exploateringsavtal för detaljplanen, har tagits fram mellan kommunen och 
Derome Hus AB. Syftet med avtalet är att reglera förutsättningar för ett framtida 
exploateringsavtal inkluderat en överlåtelse till kommunen av den mark som ska planläggas 
som förskola. 
 
Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet om Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och 
bostäder i Ödsmål den 22 mars 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Våren 2020 genomförde förvaltningen en lokaliseringsutredning för en ny kommunal förskola 
i Ödsmål. Av de alternativ som togs fram bedömdes en lokalisering inom fastigheten Näs 
1:141 som mest fördelaktigt.  
 
För att kunna anlägga en förskola inom fastigheten behöver en ny detaljplan tas fram och 
kommunstyrelsen kommer den 22 mars 2021 att behandla ärendet om planstart för Detaljplan 
del av Näs 1:141, förskola och bostäder i Ödsmål. 
 
Derome Hus AB, fortsättningsvis kallad exploatören, har köpt den del av fastigheten Näs 
1:141 som ska ingå i detaljplanen. Kommunen och exploatören har upprättat ett föravtal till 
exploateringsavtal. Avtalets syfte är att reglera förutsättningarna för ett framtida 
exploateringsavtal (ett avtal om ansvar för genomförandet av planen) inkluderat en överlåtelse 
till kommunen av den mark som planläggs som förskola. 
 
I avtalet framgår att parterna tillsammans ska verka för att ett område om ca 12 000 m2 
planläggs som förskola. Områdets exakta läge och utbredning kommer utredas i arbetet med 
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2021-02-23

detaljplanen. Kommunen och exploatören avser, när detaljplanen är antagen och vunnit laga 
kraft, att ingå avtal om överlåtelse av området till kommunen. 
 
Genomförandefrågor i detaljplanen ska utredas närmare i planarbetet. Parternas respektive 
ansvar för genomförandet kommer att fastställas i ett exploateringsavtal, utöver vad som 
bestämts i föravtalet. 
 
Föravtalet är till alla delar förfallet, utan ersättningsrätt från någondera parten: 

- Om inte ett exploateringsavtal träffats mellan kommunen och exploatören senast två år 
från det att föravtalet godkänts av kommunfullmäktige och beslutet vunnit laga kraft. 

- Om inte detaljplanen antas av kommunfullmäktige och beslutet vinner laga kraft. 
 
Förlängning av föravtalet ska medges genom att nytt avtal upprättas med samma 
förutsättningar, om inte båda parter är överens om annat. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet bekostas delvis av exploatör och delvis av kommunen, fördelningen kommer 
regleras i plankostnadsavtal.  
 
Kommunen kommer få kostnader för inköp av mark, byggande och anläggande av utemiljö 
för den nya förskolan. 
 
Kommunen ska till exploatören erlägga 140 kr/kvm TA (tomtareal) som köpeskilling för 
marken, vilket är i enlighet med kommunens framtagna värdering. Köpeskillingen ska 
uppräknas enligt fastighetsprisindex, från och med datumet för avtalets undertecknande fram 
till dess att fullständig köpeskilling erläggs.  
 
Kommunen får också kostnader för genomförandet av detaljplanen för bland annat utbyggnad 
av vatten och avlopp, gång- och cykelväg, gata samt övriga tillhörande 
exploateringskostnader.  
 
Om kommunen blir huvudman för detaljplanens allmänna plats (ex. gator, grönytor) kommer 
det medföra bygg- och anläggningskostnader. Kostnaderna ska fördelas mellan kommunen 
och exploatören efter parternas respektive nytta av detaljplanen. Utgångspunkten är att 
fördelningen ska baseras på andelen tillåten byggrätt (BTA) som parterna erhåller i 
detaljplanen, men hänsyn ska även tas till hur planområdet använder den allmänna platsen. 
Fördelningen kommer utredas vidare i arbetet med detaljplanen och fastställas i 
exploateringsavtalet. 
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Derome ska överlåta marken för den allmänna platsen inom sin fastighet till huvudmannen 
utan ersättning. 
 
Ingendera parten äger rätt till ersättning från den andra parten om detaljplanen inte vinner laga 
kraft eller om exploateringen av andra skäl inte kan genomföras. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Avtalet är ett steg i processen för att möjliggöra en ny förskola. En förskola bedöms kunna 
bidra till att ge barn förutsättningar att utvecklas i en god och trygg lärandemiljö. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-28 
Föravtal till exploateringsavtal till Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och bostäder i 
Ödsmål 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

  
 
 
 
 
§ 142 Dnr: KS 2018/163 
 
Försäljning av Bråland 2:42, Stora Höga Industriområde 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Bråland 2:42 via mäklare till högstbjudande 
på öppna marknaden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 om ett kvadratmeterpris vid 
försäljningen av den kommunala industrimarken i Stora Höga Södra industriområde. 
Fastigheten Bråland 2:42 var en av de fastigheter som såldes men köpet gick tillbaka med 
anledning av en ledningsrätt som låg rakt över byggrätten i detaljplanen. Ledningsrätten är nu 
ändrad och Bråland 2:42 kan därför säljas. Det finns intresse från flera verksamhetsutövare 
om att köpa Bråland 2:42 och därför bedömer förvaltningen att det är mest rättvist att sälja 
fastigheten genom mäklare på öppna marknaden. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2021-03-23 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
 
Beslut skickas till 
pernilla.larsson2@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

  
 
 
 
 
§ 36 Dnr: KS 2018/163 
 
Försäljning av Bråland 2:42, Stora Höga Industriområde 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Bråland 2:42 via mäklare till högstbjudande 
på öppna marknaden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 om ett kvadratmeterpris vid 
försäljningen av den kommunala industrimarken i Stora Höga Södra industriområde. 
Fastigheten Bråland 2:42 var en av de fastigheter som såldes men köpet gick tillbaka med 
anledning av en ledningsrätt som låg rakt över byggrätten i detaljplanen. Ledningsrätten är nu 
ändrad och Bråland 2:42 kan därför säljas. Det finns intresse från flera verksamhetsutövare 
om att köpa Bråland 2:42 och därför bedömer förvaltningen att det är mest rättvist att sälja 
fastigheten genom mäklare på öppna marknaden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
 
Beslut skickas till 
pernilla.larsson2@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/163
2021-02-03

 
Pernilla Larsson Till kommunfullmäktige 
Mark och exploateringsingenjör 
 
 
Försäljning av Bråland 2:42, Stora Höga Industriområde 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Bråland 2:42 via mäklare till högstbjudande 
på öppna marknaden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 om ett kvadratmeterpris vid 
försäljningen av den kommunala industrimarken i Stora Höga Södra industriområde. 
Fastigheten Bråland 2:42 var en av de fastigheter som såldes men köpet gick tillbaka med 
anledning av en ledningsrätt som låg rakt över byggrätten i detaljplanen. Ledningsrätten är nu 
ändrad och Bråland 2:42 kan därför säljas. Det finns intresse från flera verksamhetsutövare 
om att köpa Bråland 2:42 och därför bedömer förvaltningen att det är mest rättvist att sälja 
fastigheten genom mäklare på öppna marknaden. 
 
Beskrivning av ärendet 
Den 19 december 2016 beslutade kommunfullmäktige om försäljning av den kommunala 
industrimarken i Stora Höga Södra industriområde med fastställt kvadratmeterpris.  

Fastigheten Bråland 2:42 är belägen i Stora Höga, södra industriområde som omfattas av 
detaljplan 1415-P129. Fastigheten såldes enligt kommunfullmäktiges beslut genom ett 
köpekontrakt som tecknades den 7 juli 2017. Därefter uppmärksammades det att fastigheten 
inte gick att nyttja enligt detaljplanen då det låg en ledningsrätt för en kommunal VA-ledning 
över byggrätten. Kommunen kom därför överens med köparen om att låta köpet gå tillbaka. 
Köpekontraktet upphävdes den 7 maj 2019 och fastigheten stannade kvar i kommunens ägo. 
Ledningsrättens område har därefter kunnat minskas till att anpassas efter planen.  

Det är flera verksamhetsutövare som visat intresse av att köpa fastigheten och förvaltningen 
bedömer därför att det är mest rättvist att sälja fastigheten Bråland 2:42 genom mäklare på 
öppna marknaden till högstbjudande. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
I Detaljplan 1415-P129 är kommunen huvudman för allmän platsmark vilket medför 
kostnader i samband med dess utbyggnad. Försäljning av kommunala tomter inom området 
ger intäkter. I och med ändringen av ledningsrätten medförde det också lantmäterikostnader.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/163
2021-02-03

 
Barnkonsekvensanalys  
Fastigheten är ett industriområde där barn inte ska vistas. En försäljning av denna fastighet 
anses därför inte påverka barn.  
 
Juridiska bedömningar 
En försäljning till högstbjudande på öppna marknaden garanterar att inte enskilda 
näringsidkare eller individer gynnas av kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
pernilla.larsson2@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

  
 
 
 
 
§ 139 Dnr: KS 2021/357 
 
Avgifter för handläggning av serveringstillstånd år 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för alkoholserveringstillstånd och 
alkoholserveringstillsyn år 2021 fastställs till 0 kronor. Redan inbetalda avgifter som avser 
2021 ska återbetalas. Finansiering kan inte ske inom ram. Kommunens tillkommande 
kostnader ska belasta sektor stödfunktioner.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Göteborgs stad har sedan 2011 hand om Stenungsunds handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen. Göteborgs stad tar inte ut någon avgift från kommunen. Handläggningen 
finansieras istället genom att Göteborgs stad tar ut en avgift från näringsidkare dels för 
ansökan av nya eller ändrade serveringstillstånd, dels för tillsyn av serveringsställen. 
Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun har beslutat att tillämpa den taxa som 
Göteborgs stad vid varje tidpunkt fastställer för hantering av serveringstillstånd och tillsyn. 
  
Kommunfullmäktige i Göteborgs stad har beslutat att nedsätta samtliga avgifter gällande 
ansökan och tillsyn enligt alkohollagen till 0 kronor. Stenungsunds kommun har tecknat ett 
tilläggsavtal med Göteborgs stad som gör att Stenungsund inte är förpliktigad att följa 
Göteborgs stads beslut.  
 
Förvaltningen föreslår som en näringslivsåtgärd att även Stenungsunds kommun nedsätter 
avgiften till 0 kronor. En nedsättning av avgiften kommer att innebära att Göteborgs stad 
fakturerar Stenungsunds kommun det intäktsbortfall som nedsättningen av avgift innebär. 
Finansiering kan inte ske inom ram.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/357
2021-04-20

 
Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Avgifter för ansökan av serveringstillstånd och tillsyn av 
serveringsställen 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för alkoholserveringstillstånd och 
alkoholserveringstillsyn år 2021 fastställs till 0 kronor. Redan inbetalda avgifter som avser 
2021 ska återbetalas. Finansiering kan inte ske inom ram. Kommunens tillkommande 
kostnader ska belasta sektor stödfunktioner.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Göteborgs stad har sedan 2011 hand om Stenungsunds handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen. Göteborgs stad tar inte ut någon avgift från kommunen. Handläggningen 
finansieras istället genom att Göteborgs stad tar ut en avgift från näringsidkare dels för 
ansökan av nya eller ändrade serveringstillstånd, dels för tillsyn av serveringsställen. 
Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun har beslutat att tillämpa den taxa som 
Göteborgs stad vid varje tidpunkt fastställer för hantering av serveringstillstånd och tillsyn. 
  
Kommunfullmäktige i Göteborgs stad har beslutat att nedsätta samtliga avgifter gällande 
ansökan och tillsyn enligt alkohollagen till 0 kronor. Stenungsunds kommun har tecknat ett 
tilläggsavtal med Göteborgs stad som gör att Stenungsund inte är förpliktigad att följa 
Göteborgs stads beslut.  
 
Förvaltningen föreslår som en näringslivsåtgärd att även Stenungsunds kommun nedsätter 
avgiften till 0 kronor. En nedsättning av avgiften kommer att innebära att Göteborgs stad 
fakturerar Stenungsunds kommun det intäktsbortfall som nedsättningen av avgift innebär. 
Finansiering kan inte ske inom ram.  

 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds kommun har sedan 2011 genom avtal uppdragit åt Göteborgs stad att utföra 
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen för kommunens räkning. 
Göteborgs stad utför även handläggning och tillsyn för Ale, Partille, Kungälv, Tjörn och 
Öckerös kommuner.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/357
2021-04-20

I mars 2021 beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs stad att taxa gällande 
alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 ska nedsättas till 0 kronor. 
Stenungsunds kommun har tecknat ett tilläggsavtal med Göteborgs stad som gör att 
Stenungsund inte är förpliktigad att följa Göteborgs beslut.  
 
Pandemin har en stor påverkan på restaurangers möjlighet att bedriva verksamhet. I 
Stenungsund finns 17 serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 
Samtliga dessa serveringsställen måste enligt nu gällande föreskrifter och rekommendationer 
begränsa antalet sittande, säkerställa att trängsel inte uppstår samt stänga verksamheten senast 
20.30.  
 
För att underlätta för näringslivet föreslår förvaltningen att Stenungsunds kommun likt 
Göteborg ska nedsätta avgifterna för ansökningar och tillsyn till 0 kr. Förvaltningen föreslår 
även att redan inbetalda avgifter för 2021 ska återbetalas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att en avgiftsnedsättning kommer att innebära att kostnaderna för 
Stenungsunds kommun ökar. Det beror på att kommunen inte betalar någon avgift till 
Göteborgs stad för den handläggning och tillsyn som staden utför. Istället finansierar staden 
handläggning och tillsyn genom de avgifter som serveringsställen betalar in.  
 
Av det tilläggsavtal som har tecknats med Göteborgs stad framgår att om Stenungsunds 
kommun skulle besluta att ändra sina avgiftsnivåer på ett sådant sätt att Göteborg inte längre 
har kostnadstäckning för sin handläggnings- och tillsynsverksamhet ska Stenungsunds 
kommun bekosta sin del av stadens kostnader med egna medel. Beräkningen av kostnaderna 
ska utgå från de per den 31 december 2020 gällande avgiftsnivåerna för avgifter enligt 
alkohollagen beslutade av Göteborgs stad jämte indexuppräkning för 2021. Om redan 
inbetalda avgifter ska återbetalas kommer Göteborgs stad utöver uteblivna ansöknings- och 
tillsynsavgifter även att fakturera Stenungsunds kommun för de administrativa kostnader som 
uppstår. 
 
Det är svårt att på förhand fastställa hur höga kostnaderna kan komma att bli för 
Stenungsunds kommun. Under år 2020 uppgick intäkterna från serveringsställen i 
Stenungsunds kommun till totalt cirka 185 tkr. Förvaltningen bedömer att avgifterna för 2021 
sannolikt kan komma att uppgå till samma nivå som 2020. Då avgifterna årligen 
indexuppräknas och då förvaltningen föreslår att redan inbetalda avgifter ska återbetalas 
bedömer förvaltningen att en nedsatt avgift för serveringsställen i Stenungsunds kommun 
kommer att innebära en kostnad om 200 tkr. Finansiering kan inte ske inom ram. De 
tillkommande kostnaderna bör belasta sektor stödfunktioner då stödfunktioner ansvarar för 
viss administration och beslutsfattande rörande serveringstillstånd, och då stödfunktioner 
ansvarar för att samordna kommunens näringslivsambitioner.   
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/357
2021-04-20

 
 
Barnkonsekvensanalys 
I den av kommunfullmäktige antagna alkohol- och drogpolitiska planen framgår den politiska 
viljan i alkohol- och drogpolitiska frågor. Ett syfte är att planen ska vara vägledande och 
samordnande för alla kommunens myndigheter och verksamheter. Av den drog- och 
alkoholpolitiska planen framgår att barn- och ungdomars uppväxt ska vara fri från påverkan 
av alkohol och droger. Viktiga arenor för drogfria miljöer är skolan, fritidsgårdar och 
föreningslivet.  
 
Förvaltningen bedömer att en nedsättning av avgifterna inte påverkar barn. Eventuella 
konsekvenser för barn hanteras vid beslut om beviljande eller avslag på ansökan om 
serveringstillstånd.  
 
Juridiska bedömningar 
Av alkohollagen (2010:1622) följer att kommunen har möjlighet att ta ut avgifter för tillstånd 
och tillsyn gällande serveringstillstånd. Grunderna för avgiftsuttaget får bestämmas av 
kommunfullmäktige och ska följa de allmänna principerna i kommunallagen om självkostnad 
och likställighet. Principerna innebär att de som ska betala avgifter enligt alkohollagen ska 
behandlas lika, avgiftsuttaget för samma typ av tjänst ska vara lika stort och kommunen får 
inte ta ut en större avgift än vad det kostar för kommunen att bedriva verksamheten.  
I kommunallagen (2017:725) finns regler om kommunens möjlighet att på olika sätt stötta det 
egentliga näringslivet. Kommunens möjligheter att lämna stöd till näringsidkare är ytterst 
små. Det finns ett visst utrymme i 2 kap. 8 § kommunallagen; kommunen får genomföra 
åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. För att kommunen ska kunna ge 
enskilda näringsidkare stöd krävs så kallade synnerliga skäl för det. Att efterskänka en avgift 
eller ge ett bidrag till en enskild näringsidkare utan synnerliga skäl utgör ett ottillåtet 
gynnande av enskild. 
 
Den pågående pandemin har aktualiserat frågan om kommunens möjlighet att besluta om 
nedsättning av avgifter enligt taxa för att underlätta för särskilt utsatta branscher. 
Restaurangbranchen är en bransch som drabbats hårt av pandemin. Förvaltningen bedömer att 
ett beslut om nedsättning av avgifter enligt taxan för alkoholserveringstillstånd och 
alkoholserveringstillsyn för år 2021 är ett sätt att allmänt främja näringslivet i kommunen, alla 
som ska betala avgift enligt taxan behandlas lika. De som redan hunnit betala avgifter för 
2021 ska få dem återbetalda. Förslaget bedöms därmed rymmas inom det allmänna stöd till 
näringslivet som kommunen har möjlighet att ge. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/357
2021-04-20

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

  
 
 
 
 
§ 128 Dnr: KS 2021/333 
 
Kompetensförsörjningsplan 2021-2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige antar kompetensförsörjningsplan 2021-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kompetensförsörjning handlar om att attrahera kompetenta medarbetare, skapa möjligheter 
för intern karriärutveckling på kort och lång sikt, behålla värdefulla medarbetare samt att 
utveckla medarbetare på ett professionellt sätt.  
 
För att organisationen ska fungera och nå uppsatta mål är det avgörande med medarbetare 
med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid. Denna kompetensförsörjningsplan beskriver på 
ett övergripande plan, kommunens inriktning i kompetensförsörjningsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-07. 
Kompetensförsörjningsplan 2021-2023. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Christer.larsson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/333
2021-04-07

 
Christer Larsson Till kommunfullmäktige 
Personalchef 
 
 
Kompetensförsörjningsplan 2021-2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige antar kompetensförsörjningsplan 2021-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kompetensförsörjning handlar om att attrahera kompetenta medarbetare, skapa möjligheter 
för intern karriärutveckling på kort och lång sikt, behålla värdefulla medarbetare samt att 
utveckla medarbetare på ett professionellt sätt.  
 
För att organisationen ska fungera och nå uppsatta mål är det avgörande med medarbetare 
med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid. Denna kompetensförsörjningsplan beskriver på 
ett övergripande plan, kommunens inriktning i kompetensförsörjningsarbetet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kompetensförsörjning handlar om att attrahera kompetenta medarbetare, skapa möjligheter 
för intern karriärutveckling på kort och lång sikt, behålla värdefulla medarbetare samt att 
utveckla medarbetare på ett professionellt sätt. För att organisationen ska fungera och nå 
uppsatta mål är det avgörande med medarbetare med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid. 
                                           
I kompetensförsörjningsplanen beskrivs kraven från vår omvärld, nuläget i Stenungsunds 
kommun samt vilka aktiviteter vi ska arbeta med för att vara en attraktiv arbetsgivare. Den nya 
kompetensförsörjningsplanen ska gälla perioden 2021-2023. Syftet med planen är att beskriva 
och analysera kommande kompetensbehov i Stenungsunds kommun samt ge förslag på 
områden där Stenungsunds kommun bör göra insatser för att klara utmaningarna de 
kommande åren. 
 
Förslaget till kompetensförsörjningsplan har utvecklats utifrån tidigvarande plan, 
kompetensförsörjningsplan 2018-2020, som tidigare antagits av kommunfullmäktige. 
Sektorerna har utifrån sina respektive perspektiv analyserat nuvarande och kommande 
kompetensbehov. Kontinuerlig beredning har skett i ekonomi- och personalberedningen.  
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/333
2021-04-07

Ekonomiska konsekvenser 
Planens antagande innebär inte några ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
En organiserad, planerad och effektiv kompetensförsörjning gynnar verksamheternas 
möjligheter att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal i kommunen. Det gynnar 
bland annat barn som går kommunal förskola och grundskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-07. 
Kompetensförsörjningsplan 2021-2023. 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Christer Larsson 
Sektorchef Personalchef 
 
 
Beslut skickas till 
Christer.larsson@stenungsund.se
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Sammanfattning 
Kompetensförsörjningsplanen ska gälla perioden 2021–2023. Syftet med planen är att beskriva och 

analysera kommande kompetensbehov i Stenungsunds kommun samt ge förslag på områden där 

Stenungsunds kommun bör göra insatser för att klara utmaningarna de kommande åren. 

Kompetensförsörjning handlar om att attrahera kompetenta medarbetare, skapa möjligheter för intern 

karriärutveckling på kort och lång sikt, behålla värdefulla medarbetare samt att utveckla medarbetare 

på ett professionellt sätt. Att arbetsgivaren har medarbetare med rätt kompetens på rätt plats och i rätt 

tid är avgörande för hur väl organisationen fungerar och når uppsatta mål. 

I kompetensförsörjningsplanen beskrivs kraven från omvärlden, nuläget i Stenungsunds kommun samt 

vilka aktiviteter som är aktuella för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Det finns yrkesgrupper inom varje sektor i Stenungsunds kommun, som motsvarar bristyrken och där 

det beräknas bli svårt att hitta personal framöver. Inom sektor utbildning finns rekryteringsbehov och 

svårigheter att rekrytera i stort sett samtliga lärarbefattningar så som exempelvis lärare och 

förskolelärare. Inom sektor socialtjänst är efterfrågan stor på undersköterskor, sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter, stödassistenter, stödpedagoger, socialsekreterare med 

specialistkompetens (barn och unga) samt enhetschefer. Inom sektor samhällsbyggnad kommer det att 

bli allt svårare att rekrytera vissa yrkesgrupper inom trafik, byggnadsinspektörer, seniora projektledare 

samt seniora specialister (exempelvis inom mark- och exploatering samt planarbete). 

Denna kompetensförsörjningsplan är kommunövergripande och beskriver inte alla aktiviteter och 

detaljerade insatser som sker i kommunen inom ramen för kompetensförsörjningsarbetet. Ute i                 

sektorerna och verksamheterna finns mer operativ och detaljerad information kring vad som genomförs 

i detta avseende. Gällande kompetensförsörjningsarbetet inom sektor utbildning finns exempelvis en 

separat sektorsspecifik kompetensförsörjningsplan1 som endast summariskt återges i detta dokument.   

 
1 P. Mellander. Kompetensförsörjningsplan – sektor utbildning. 2019. 
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1. Gemensam strategi för kompetensförsörjning 

För att möta framtidens utmaningar krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra 

personalförsörjningen i Stenungsunds kommun. Att ta fram en kompetensförsörjningsplan för 

Stenungsunds kommun innebär att utifrån ett strategiskt perspektiv planera för de 

kompetensbehov som uppstår, planera för att nå den kompetensen med hjälp av olika aktiviteter 

och kontinuerligt förändra aktiviteterna vid behov. Med kompetensförsörjning avses att säkerställa 

att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång 

sikt. Kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens är en 

avgörande framgångsfaktor.  

Konkurrensen om den bästa kompetensen är stor och det gäller för Stenungsunds kommun att 

uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att lyckas. Delar av att vara attraktiv är traditionellt 

frågor som rör utvecklingsmöjligheter, lön och anställningsvillkor. Kommande generationer har 

delvis andra värderingar än dagens, och därför är det viktigt att ständigt se över vad som uppfattas 

som attraktivt av dem kommunen vill attrahera. Kommunen behöver även ha god beredskap för 

omställning på bästa möjliga sätt i situationer där neddragning av viss verksamhet är nödvändig.  

Arbetet med kompetensförsörjning har sin grund i kommunens styrdokument, policys, planer och 

program. Andra starkt påverkande faktorer finns i omvärlden och handlar tex. om demografi, 

politiska beslut och konjunkturen på arbetsmarknaden. 

Eftersom kompetens tar tid att bygga upp behöver Stenungsunds kommun redan idag fundera över 

vilken kompetens som behövs framöver. Strategier för kompetensförsörjning är avgörande för att 

vara en framgångsrik, attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare och därigenom nå 

verksamhetens mål. De bör utvecklas parallellt med övriga strategier och ingå som en naturlig del i 

verksamhetsplaneringen. 

Aktiviteter som genomförs inom ramen för kommunens kompetensförsörjningsarbete skall så långt 

som möjligt vara tydligt specificerade och uppföljningsbara. 

2. Syfte 

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig kompetens, tydliggöra 

kommande kompetensbehov och hur stor skillnaden är från befintlig kompetens i förhållande till 

verksamhetens mål på kort och lång sikt. Kompetensförsörjningsplanen skall också visa på planerade 

åtgärder för att fylla kompetensbehovet. Det kan tex. innebära; hur nya medarbetare attraheras till 

kommunen, nyrekryteringar, strategier för kompetensutveckling för att behålla medarbetare samt 

avveckling.  

Kompetensförsörjningsplanen skall vidare belysa ett antal viktiga fokusområden, s.k. 

framgångsfaktorer där Stenungsunds kommun bör agera för att lyckas med att försörja sina 

verksamheter med rätt kompetens i rätt tid. 
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3. Om kompetensförsörjningsplanen 

Kompetensförsörjningsplanen är uppbyggd kring tre delar och innehåller omvärldsanalys, 

nulägesbeskrivning och sektorernas kompetensbehov. Genom dessa tre delar skapas en utgångspunkt 

för vad som behöver göras och hur Stenungsunds kommun på ett systematiskt sätt skall arbeta med 

kompetensförsörjning på kort och lång sikt. 

Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen innehåller en överblick av befolkningsutveckling och arbetsmarknad i landet och i 

Västra Götalands län. Materialet i detta avsnitt har främst hämtats från SCB och Arbetsförmedlingen. 

Avsnittet syftar till att ge en prognos gällande tillgänglig kompetens samt av kompetensbehovet i stort. 

 

Nulägesbeskrivning 

Statistik har tagits fram utifrån personalnyckeltal från kommunens beslutsstödsystem, Hypergene. En 

sammanställning och analys har gjorts av nuläget, förväntade pensionsavgångar och 

personalomsättning.  

 

Sektorernas kompetensbehov 

Inför framställandet av denna plan har arbetsgivaren gett sektorerna/verksamheterna i uppdrag att 

återkoppla kring sina nuvarande och kommande kompetensbehov. Deras svar har summerats under 

följande rubriker: 

 

Sektorns summering utifrån frågeställningar om kompetensförsörjningsbehov 

1. Utmaningar och trender som påverkar sektorns kompetensbehov framöver. 

2. Utvecklingskrav och kompetensbehov för verksamheterna. 

3. Finns det - och hur ser sektorn på möjligheterna att lösa kompetensbrist med nya/effektivare 

tekniklösningar? 

4. Aktiviteter som har skett och pågår inom sektorn med fokus på kompetensutveckling. 

5. Strategier för att möta rekryteringsbehoven.  

Slutligen har också en sammanställning av förslag och strategier tagits fram på aktiviteter som skall ingå 

i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning d.v.s. hur Stenungsunds kommun skall attrahera, 

rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens för att på så sätt bli en framgångsrik och attraktiv 

arbetsgivare. 
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4. Omvärldsanalys 

Framtidsprognoser gällande befolkning, arbetsmarknad och utbildning görs på nationell, regional och 

lokal nivå och syftar bland annat till att ge bättre möjligheter att fatta politiska beslut på goda grunder. 

Antalet personer i befolkningen inom olika yrkesgrupper har betydelse både för efterfrågan på skola, 

vård och omsorg m.m. liksom även för kommunens intäkter.  

Demografi 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos2 förväntas folkmängden i Sverige att öka med 

omkring 1,06% per år. De närmaste 10 åren beräknas befolkningen att fortsatt öka, men i en 

långsammare takt.  

Befolkningsprognosen pekar på en äldre befolkning och fler utrikesfödda. År 2019 var nästan var femte 

person i Sverige 65 år eller äldre. I slutet av perioden för prognosen, 2020–2070, beräknas var fjärde 

person vara i dessa åldrar. Den kraftiga ökningen av antalet äldre innebär att andelen i procent i de 

yrkesverksamma åldrarna 20–64 år minskar, trots att antalet personer i den åldersgruppen ökar.  Allt 

fler i de mest yrkesaktiva och äldre åldrarna är födda utomlands. 2019 var en fjärdedel av personerna i 

åldern 25–64 år födda utomlands. Den andelen beräknas öka och vara som högst, 30%, i slutet av 2030-

talet.  

Sverige har haft en nedåtgående trend i barnafödandet de flesta år sedan 2010. Antalet födda barn 

förväntas öka de kommande tio åren, vilket främst beror på de stora barnkullarna, födda runt 1990, som 

kommer upp i barnafödande åldrar.  Antal barn utifrån ålderskategorier ser lite olika ut. Antalet barn i 

förskoleåldern, 1–5 år, har ökat sedan början av 2000-talet och år 2019 fanns det 611 000 barn i dessa 

åldrar. Antalet förskolebarn förväntas minska de närmsta åren för att åter igen börja öka i mitten av 

2020-talet. 

Antalet barn i grundskoleåldern 6–15 år förväntas öka fram till mitten på 2020-talet. Då beräknas det 

finnas drygt 50 000 fler barn i åldern 6–15 år än idag. År 2019 utgjorde barn och unga i åldern 0–19 år, 

23 % av befolkningen. I framtiden väntas åldersgruppen ligga på samma nivå. Trots att antalet personer i 

de mest yrkesverksamma åldrarna 20–64 år ökar, så minskar deras andel av befolkningen. År 2019 var 

57% av befolkningen i dessa åldrar och år 2070 beräknas andelen ha minskat till 53%. 

Slutligen nämns i Statistiska centralbyråns rapport2 också om Coronapandemin´s konsekvenser. 

Befolkningsprognoser bygger på antaganden om hur barnafödandet, dödligheten samt in- och 

utvandringen utvecklas. Dessa parametrar påverkas på olika sätt och i olika grad av coronaviruset. Detta 

betyder att prognoserna har en större osäkerhet än vad de brukar ha.  

Ett regionalt perspektiv på den demografiska utvecklingen beskrivs i Västra Götalands 

befolkningsprognos3, där folkmängden förväntas växa till drygt 1 950 000 invånare år 2040. Det innebär 

235 000 fler invånare 2040 jämfört med 2018, d.v.s. i genomsnitt cirka 11 200 fler invånare varje år. Den 

 
2 Statistiska centrala byrån (SCB): Sveriges framtida befolkning 2020 – 2070; 2020. 
 
3 Befolkningsprognos Västra Götaland 2019-2040. VGR Analys 2019:35. 
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främsta anledningen till befolkningsökningen är det s.k. flyttnettot (fler flyttar in i landet än ut) och det 

förväntas fortsätta vara den största faktorn de kommande åren.  

Antalet invånare som är över 80 år eller äldre beräknas öka med 50% till år 2030. År 2018 fanns det cirka 

86 000 invånare som var 80 år eller äldre i Västra Götaland. Det antalet beräknas öka med 65% till 2040, 

till 142 000 invånare. Det innebär att andelen i befolkningen ökar från 5% till 7% 2040.  

Andelen barn (0–18 år) och invånare 65–79 år i befolkningen beräknas vara ungefär oförändrad, 22% 

respektive 14%. Andelen av befolkningen i åldrarna 19–30 år respektive 31–64 år beräknas minska med 

cirka 1% vardera, trots att antalet invånare ökar även i dessa grupper, eftersom de yngre barnen och de 

äldre ökar mer procentuellt sett.   

Procentuell förändring av antal invånare jmf 2018 per åldersgrupp i Västra Götalands län: 

 
 Arbetsmarknadsprognos 

När det blir allt fler barn och unga i befolkningen samtidigt som den äldre befolkningen växer och många 

medarbetare uppnår pensionsålder de närmaste åren, ökar behovet av personal. Enligt Sveriges 

kommuner och regioners4 rapport kommer den offentliga verksamheten i Sverige att behöva öka antalet 

anställda med knappt 200 000 personer fram till 2026, om inga förändringar sker. Utöver detta 

förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pension under perioden. Behovsökning och pensionsavgångar 

fram till 2026, summeras till 508 000 personer. Störst är behovsökningen inom äldreomsorg och 

gymnasieskola. Där finns liksom tidigare brist på kompetens inom flertalet pedagogiska yrken samt inom 

flera vårdyrken. 

Redan i december 2019 innan Coronapandemin, var Arbetsförmedlingens prognos5 för år 2019 – 2021 

att efterfrågan på arbetskraft dämpats under prognosperioden, även om efterfrågan beskrivs vara 

fortsatt god. Arbetsförmedlingen prognosticerade att antalet sysselsatta skulle öka med 45 000 

personer (enligt Arbetskraftsundersökningarna) i åldrarna 16–64 år under 2020 och 2021. Utrikesfödda 

 
4 Sveriges kommuner och regioner (SKR): Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. REKRYTERINGSRAPPORT 2018.  
5 Arbetsförmedlingen: Prognos för arbetsmarknaden 2019–2021. 2019. 
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förväntades stå för hela ökningen. Det som bidrog till att sysselsättningstillväxten bedömde dämpas, var 

främst en svag konjunktur i omvärlden samt en fortsatt brist på utbildad arbetskraft. 

I juni 2020 kom en ny arbetsmarknadsprognos6 från Arbetsförmedlingen som visar på konsekvenserna 

av Coronapandemin. I prognosen beskrivs ett allvarligt läge på arbetsmarknaden och att krisen på 

arbetsmarknaden blir långvarig. För helåren 2020 och 2021 beräknas antalet inskrivna arbetslösa till i 

genomsnitt 490 000 respektive 580 000 personer. Det motsvarar genomsnittliga arbetslöshetsnivåer på 

9,4 respektive 11,0 procent. Arbetslösheten bedöms vara 11,4 % i början av 2021. Osäkerheten kring 

förloppet och återhämtningen på arbetsmarknaden beskrivs som stor. Vidare skriver 

Arbetsförmedlingen att det blir extra tufft för ungdomar och utrikesfödda på arbetsmarknaden samt att 

långtidsarbetslösheten kommer att öka till rekordhöga nivåer. Bland de tio yrken med flest nyanmälda 

lediga platser på platsbanken, i maj 2020, finns flera kommunala yrken representerade; sjuksköterskor, 

grundskollärare, vårdbiträden, personliga assistenter och undersköterskor.  

Under de senaste åren har antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen med utbildningar riktade 

mot de största bristyrkesområdena minskat4. Förutsättningarna för matchningen på arbetsmarknaden 

kommer därför att vara begränsad under prognosperioden trots ett svagare konjunkturläge. I takt med 

att konjunkturen försvagas och efterfrågan på arbetskraft dämpas, så ökar också trycket bland 

arbetsgivare att vidta kostnadsbesparande strukturförändringar. Den teknologiska utvecklingen genom 

digitalisering, AI och automatisering påskyndar utvecklingen och leder till att personer inte längre har de 

kompetenser som krävs. 

Arbetsförmedlingen beskriver5 att matchningsläget, framför allt inom de offentliga kärnverksamheterna 

– skolan, sjukvården och omsorgen är allvarligt och det gäller även på lång sikt. Här behövs insatser för 

att attrahera arbetskraft till jobben. Det handlar bland annat om att genomföra förbättrade arbetsvillkor 

på arbetsplatser för att behålla och locka ny arbetskraft inom verksamheterna. 

Arbetsförmedlingen anger att det inom följande områden7 förväntas finnas bristyrken, som också ökar 

under de närmaste åren: 

▪ yrken inom hälso- och sjukvård, ex. psykologer, sjuksköterskor och undersköterskor.  
▪ läraryrken; ex. förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare. I Yrkeskompassen6 nämns 

också speciallärare och specialpedagoger. 
▪ yrken inom teknik och IT: ex. civilingenjörer, tekniker och IT-specialister. 
▪ socialsekreterare och kuratorer. 
▪ yrken inom restaurang och måltidsverksamhet: kockar.  
▪ yrken inom bygg- och anläggningarbete, ex. murare och maskinförare. I yrkeskompassen6 nämns 

också ingenjörer och tekniker samt drifttekniker vid värme- och vattenverk. 

De yrken som Arbetsförmedlingen bedömer som framtida bristyrken inkluderar till stor del yrken som 

återfinns i kommunala verksamheter såsom utbildning, barnomsorg, vård och omsorg samt ingenjörer 

och tekniker inom teknisk verksamhet.   

 
6 Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2020, Utvecklingen på arbetsmarknaden 2020-2021. 2020-
06-16.  
7 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? 2019. 
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5. Nulägesbeskrivning 

5.1 Personalstruktur 

Utifrån Stenungsunds beslutsstödsystem Hypergene har statistik tagits fram gällande antal 

medarbetare, åldersstruktur, förväntade pensionsavgångar och personalomsättning.  

Stenungsunds kommun har 2 173 tillsvidareanställda, se tabell 18. Medelåldern ligger på 46,2 år. 

Medelåldern är över 50 år i följande yrkesgrupper: bibliotekarie, biblioteksassistent (55,7 år), följt av 

tekniker, ingenjörer, tekniska handläggare (55,3 år), dagbarnvårdare (55 år), städ, tvätt, renhållning 

(53,2 år) samt hantverksarbete (50,4 år). Det finns bara en yrkeskategori som har en genomsnittlig 

medelålder under 40 år och det är vårdbiträde och vårdare (39,5 år). 

Fördelningen mellan olika yrkesgrupper (tabell 1, diagram 1 och 2 nedan) visar att skol- och 

barnomsorgsarbete sysselsätter mest personal, följt av vård och omsorgsarbete. Inom kategorin övrigt 

socialt och kurativt arbete finns yrkena stödassistenter och stödpedagoger, vilka också utgör stora 

grupper. Tabell 1 visar tydligt att verksamheterna inom sektor utbildning och sektor socialtjänst är mest 

personalintensiva. Flest personer är anställda inom dessa sektorer och flesta antal befattningar är då 

representerade här.  

Tabell 1. Personalstruktur Antal personer Medelålder 

AID-struktur totalt i kommunen  2 173 46,2 

Administration 278 47,3 

Handläggar- och administratörsarbete 175 46,1 

Ledningsarbete 103 49,3 

Kultur, turism och fritidsarbete 40 48,0 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 12 55,7 

Fritidsledare 12 49,3 

Övrig fritid, kultur, turism 16 41,3 

Skol- och barnomsorgsarbete 879 46,5 

Barnskötare 140 44,8 

Dagbarnvårdare 3 55,0 

Elevassistent 53 43,5 

Fritidspedagog 38 45,6 

Förskollärare 117 44,1 

Grundskolelärare 215 46,3 

Gymnasielärare 119 49,2 

 * Övrigt lärararbete 149 48,6 

Övrigt skol-/förskolearbete 45 48,5 

Teknikarbete 209 48,8 

Hantverkararbete m. m. 62 50,4 

Ingenjörer 16 46,3 

Köks- och måltidsarbete 58 47,1 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 43 53,2 

Tekniker 6 55,3 

Teknisk handläggare 24 41,3 

Vård- och omsorgsarbete m. m. 456 44,2 

 
8 Tabell 1: Enligt personalsystem Hypergene 2020-06-22, tillsvidareanställda per maj månad, Avtal AB.  
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Rehabilitering och förebyggande arbete 14 42,3 

Sjuksköterska 58 44,7 

Undersköterska, skötare 306 45,4 

Vårdbiträde, vårdare m. fl. 73 39,5 

Övrigt vård- och omsorgsarbete 5 45,0 

Vård- och omsorgsarbete m. m. 456 44,2 

Socialt och kurativt arbete 311 45,3 

Socialsekreterare 67 44,6 

Övrigt socialt och kurativt arbete 244 45,5 

 

Diagram 1. Stenungsunds kommun per befattningsgrupp. 2 173 antal tillsvidareanställda.  

 

Diagram 2. Anställningar per befattningsgrupp 
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5.2 Förväntade pensionsavgångar 

Totalt förväntas 265 medarbetare gå i pension de närmaste sex åren. Det motsvarar ca. 12% av det 

totala antalet tillsvidareanställda fram till år 2025. Under 2024 och 2025 förväntas flest medarbetare, 

116 personer gå i pension, vilket står för 44% av hela periodens pensioneringar.  

Diagram 3. Totalt beräknade antal förväntade pensionsavgångar mellan åren 2020-2025 

 

 

 

Sektor utbildning har flest medarbetare som går i pension sett till hela perioden, 135 personer (ca 51%), 

följt av sektor socialtjänst, 93 personer (ca 35%). Sektor stödfunktioner, med 29 personer (ca 11%), 

kommer på tredje plats och på fjärde plats, sektor samhällsbyggnad, med 8 personer (3%), under 

perioden, 2020-2025. Detta speglar förhållandet utifrån antalet anställda per sektor.  

Nedanstående diagram 4, visar pensioneringar per befattningsgrupp. Under 2023 - 2025 är det inom 

skol-och barnomsorg där de flesta pensionsavgångar kommer att ske. De befattningsgrupper inom skol-

och barnomsorg där flest går i pension under dessa år är främst barnskötare, lärare inom grundskolan 

och gymnasielärare. Inom vård och omsorgsarbete är det drygt hälften jämfört med befattningsgruppen 

skol- och barnomsorgsarbete som går i pension under den närmaste femårsperioden. Det är inom 

befattningsgrupperna undersköterska och vårdbiträde som pensioneringar är störst. Den yrkesgrupp 

som har minst pensionsavgångar under hela perioden är befattningsgrupper inom området kultur, 

turism och fritid, men det är också färre anställda i dessa grupper.  
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Diagram 4. Förväntade antal pensionsavgångar per befattningsgrupp 

 

 

5.3 Personalomsättning 

Personalomsättningen är beräknad enligt antalet medarbetare som slutat under första kvartalet 2020, 

delat med det genomsnittliga antalet medarbetare under samma tidsperiod. Stenungsunds kommun har 

under denna period en personalomsättning på ca 1,7%. Sektor socialtjänst har den högsta 

personalomsättningen på 2,8%, följt av sektor stödfunktioner som ligger på 1,9%. På tredje plats, sektor 

samhällsbyggnad med en personalomsättning på 1,2% och sist sektor utbildning, med en 

personalomsättning på 1,0%. Tabell 2 visar att i jämförelse med samma period, såsom 

personalomsättningen i kompetensförsörjningsplanen under perioden 2018 – 2020 visade, så har 

personalomsättningen överlag minskat för 2020.  

Tabell 2. Personalomsättning externa avgångar, 2020-01-01 – 2020-03-31 

Område 

Personalomsättning 
2020-01-01  
2020-03-31 

Ackumulerat antal 
anställda 

Avgång Varav 
pension 

Personalomsättning 
Jämförelse 2017-01-01 2017-03-31*  

Stenungsunds Kommun 1,7% 2 181,5 37 4 3,8% 

         Sektor Samhällsbyggnad 1,2% 84,7 1 0 4,5% 

         Sektor Socialtjänst 2,8% 796,2 22 3 2,2% 

         Sektor Stödfunktioner 1,9% 211,1 4 1 2,2% 

         Sektor Utbildning 1,0% 1085 10 1 3,8% 
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6. Sektorernas kompetensbehov 

Sektorerna har fått i uppdrag att redogöra för hur nuvarande och kommande kompetensbehov ser ut 

och vilka aktiviteter som har skett i respektive sektor med fokus på kompetensutveckling och för att 

möta rekryteringsbehoven. Här nedan summeras den enkät som representanter från sektorerna 

besvarat.  

Sektor socialtjänst 

Utmaningar och trender som påverkar kompetensbehovet framöver: Digitaliseringen inom vård och 

omsorgssektorn kommer ställa krav på den befintliga medarbetargruppen, att ställa om många delar i 

arbetet. Fler kompetenser med en digital mognad kommer behövas. En ökad äldre befolkning kommer 

ställa krav på att ha fler som arbetar inom vårdsektorn. Samtidigt ses en ökad psykisk ohälsa som 

påverkar den sociala sektorns resurser. Fler medarbetare kommer behövas inom sektorn framöver.  

Utvecklingskrav och kompetensbehov: en allt mer individbaserad vård efterfrågas vilket innebär att 

paradigmskiftet från gruppcentrerade insatser till individbaserade, kommer få fullt genomslag inom den 

närmaste tiden. Det betyder att det också behövs fler medarbetare med förmåga att anpassa sig efter 

brukarens behov. Detta ställer krav på medarbetarna om att vara mer flexibla och förändringsbenägna.  

Utbildningskrav kommer vara ett måste för att arbeta inom vårdsektorn. Möjligheterna att anställa 

utbildad personal är periodvis begränsad då det är få eller inga personer med rätt kvalifikationer, som 

söker tjänsterna. Det ställer höga krav på arbetsgivaren att kompetensutveckla den personal som 

anställs, om de saknar vissa kompetenser. Behovet av kompetens förändras också i en snabbare takt, 

vilket innebär att arbetsgivaren behöver ta ett större ansvar än tidigare när det gäller 

kompetensutveckling.  Alla medarbetare med eller utan utbildning, behöver regelbundet 

utbildningsinsatser. Utbildningsinsatserna planeras mestadels utifrån sektorns årshjul, men ibland 

uppstår utbildningsbehov mer akut. Det kan handla om att snabbt rusta personal vid nya behov utifrån 

omsorgstagare eller vid införande av till exempel nya digitala system. Sektor socialtjänst bedömer att 

det blir tydligare vid nyanställningar, att nyanställda behöver delges en bas, utifrån vad de behöver för 

att på ett säkert sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter. I dagsläget behövs ca 40–50 timmar per ny 

medarbetare i utbildning, för att komma igång i arbete. Dessa siffror kommer att öka i takt med att 

kraven på kompetens ökar. 

Inom sektor socialtjänst är de flesta yrkesgrupper inom det sociala arbetet tydligt konkurrensutsatta 

samtidigt som behovet av vård och omsorg ökar. Rekryteringsbehovet ökar i dagsläget inom följande 

befattningar; undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, stödassistenter, 

stödpedagoger, socialsekreterare med specialistkompetens (barn och unga) samt enhetschefer. Det blir 

också allt svårare att tillgodose detta rekryteringsbehov.   

Vilka möjligheter finns att lösa kompetensbrist med nya/effektivare tekniklösningar? Lösningarna 

behöver motsvara behovet hos brukarna. I nuläget bedöms inte kompetensbristerna kunna 

kompenseras av tekniska lösningar. Med tiden kan behovet hos brukarna förändras, tekniklösningarna 

kan påverka behovet av personal på ett annat sätt. 

Aktiviteter som har skett inom sektorn med fokus på kompetensutveckling: Interna utbildningsinsatser 

har pågått länge inom den personalintensiva vård och omsorgssektorn. Det sker många individuella 
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satsningar på personalen. Sektorn har individuella kompetensplaner som innebär en systematisk 

genomgång av personalens kompetens och vilka utbildningar som är aktuella framöver. Fortsatt arbete 

med validering av kompetens är viktigt, eftersom fler personer utan efterfrågad utbildning och 

kompetens anställs, främst till verksamheterna inom vård och omsorg. Sektorn har fått beviljade medel 

från Omställningsfonden9, till bland annat validering av kunskap hos personalen, vilket är ett pågående 

arbete.  

Projekt modig (öka digital mognad för medarbetare); Projekt modig är ett regionalt två-årigt projekt som 

står för mer omsorg med digital teknik. Syftet är att bland annat stärka medarbetares samt chefers 

digitala kompetens inom verksamhetsområdena hemtjänst och särskilt boende. Det finns utsedda s.k. 

digitaliseringsombud inom verksamheterna. De har fått utbildning i att stödja sina kollegor och chefer 

kring allt som följer med att implementera välfärdsteknik.  

Från kommunövergripande håll finns ett internt utbildningsprogram, Chefsutvecklingsprogrammet,10 för 

att stötta chefers kompetensutveckling. Här möjliggörs ökade kunskaper inom arbetsrätt, ekonomi, 

digitalisering, kommunikation och olika verktyg och strategier inom styrning och ledning. Inom 

programmet ingår också en modul kring mentorskap med fokus på att utveckla det personliga 

ledarskapet.  

Från nationellt håll planeras Äldreomsorgslyftet11 (från vårdbiträde till undersköterska). Regeringen, 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal har tagit fram en ny satsning för 

att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen – 

ett omsorgslyft. Genom att erbjuda vidareutbildning till vårdbiträde eller undersköterska kan fler ta 

steget från tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar på heltid. Satsningen siktar också på 

att få fler att söka sig till äldreomsorgen.  

För att möta rekryteringsbehoven sker aktiviteter såsom: handledarutbildningar som syftar till att ta 

emot praktikanter och studerande på ett bra sätt i verksamheterna. Handledarutbildningen utgår ifrån 

de riktlinjer som finns nationellt för certifierade Vård- och omsorgscollege12. För att introducera ny 

personal på arbetsplatserna jobbar personalen utifrån mottot att vara ”bästa mottagande enhet”. Det är 

en del i att jobba med att minska personalomsättningen och att vara en attraktiv arbetsgivare. 

I spåren av Coronapandemin så blir digitala rekryteringskanaler allt viktigare. Under 2020/2021 har det 

blivit allt vanligare att planera så att arbetsmässor och mötesplatser för att attrahera och rekrytera ny 

personal blir digitala; exempelvis Gymnasiedagarna och Future skills13. Sektorn använder sig sedan en tid 

av en IT-plattform, Go care14, som riktar sig till omvårdnadsyrken. Syftet med Go care är bland annat att 

förändra och förbättra bilden av omvårdnadsyrken samt nå ut till potentiella nya medarbetare. Vidare 

finns det inom sektorn yrkesambassadörer, vilka är utsedda medarbetare som har ett särskilt uppdrag 

 
9 Omställningsfonden: https://www.omstallningsfonden.se/ 
10 Chefsutvecklingsprogrammet är en kommunövergripande satsning på chefers kompetensutveckling. 
11 Äldreomsorgslyft: 
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/overenskommelseomsatsningpakompetensforsorjningtill
aldreomsorgen.33154.html 
12 Vård och Omsorgscollege: https://www.vo-college.se/ 
13 Gymnasiedagarna och Futures skills: http://gymnasiedagarna.se/utstallare/utstallartyp/futureskills/ 
14 Go care: https://go-care.se/lediga-jobb?title=&place_name=&place= 
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att förmedla information om sitt yrke, sin arbetsplats och om socialtjänsten i Stenungsunds kommun på 

ett positivt och inspirerande sätt. De samverkar också mellan skola och arbetsliv, exempelvis genom att 

delta på jobb- och gymnasiemässor, locka personer till sommarjobb samt ta emot och introducera 

feriearbetare på sommaren.  

Sektorns chefer samarbetar också med Förstärkt rekryteringsstöd, personalenheten, för att utveckla 

annonseringsarbetet och rekryteringsmetoderna.  

Sektorn har under de senaste åren tagit del av centrala lönesatsningar i löneöversynen för befattningar 

som är identifierade som svåra att rekrytera till. Under 2019/2020 gjordes satsningar på 

yrkeskategorierna sjuksköterska, distriktssjuksköterska, sjukgymnast samt arbetsterapeut.  Detta bidrar 

till förbättrat löneläge i jämförelse med närliggande organisationer och kommuner, vilket kan innebära 

en konkurrensfördel för Stenungsunds kommun när kandidater väljer sin arbetsgivare.  

Sektor samhällsbyggnad 

Utmaningar och trender som påverkar kompetensbehovet framöver: Digitaliseringen kommer att öka, 

vilket ställer nya krav på kompetenser. Efterfrågan hos våra medborgare/företag att kommunicera 

digitalt med oss kommer öka. En eventuell kommande lågkonjunktur riskerar att minska efterfrågan på 

detaljplaner och bygglov inom delar av sektorn. Generellt ökar kraven från myndigheter, exempelvis nya 

lagkrav, vilket ger oss nya utmaningar, som kräver mer specialistkunskap för att hantera en ökad 

komplexitet. De trender som påverkar utvecklingskrav och kompetenser inom sektorn är framför allt 

inom digitala verktyg.  

Utvecklingskrav och kompetensbehov: Vad gäller yrkeskategorier ses ett behov av projektledare och 

medarbetare med större kunskap att arbeta inom projekt. Det finns också ett ökat behov av analytisk 

kompetens. En ökad specialisering leder också till ett behov av att ha kvalificerade administratörer som 

kan avlasta specialisterna. Sammanfattningsvis finns det kompetensbrister avseende projektledare, 

personer med projektkunskap, IT-kompetens och systemadministratörer. Sektorn ser att det blir allt 

svårare att rekrytera vissa yrkesgrupper inom trafik, byggnadsinspektörer, seniora projektledare samt 

seniora specialister (exempelvis inom mark- och exploatering samt planarbete). 

Vilka möjligheter finns att lösa kompetensbrist med nya/effektivare tekniklösningar? Digitaliseringen i 

sig löser inte den kompetensbrist som sektorn har att hantera utifrån de krav som ställs, exempelvis 

seniora projektledare eller personer med specialiserad analytisk kompetens. Därför bedöms digitala 

lösningar för att hantera kompetensbristen ha en marginell potential. Ett annat perspektiv som lyfts från 

sektorn, är att digitala lösningar däremot kan skapa behov av nya kompetenser. Denna konsekvens tar 

också Arbetsförmedlingen upp i sin arbetsmarknadsprognos4 som pekar på att den teknologiska 

utvecklingen genom digitalisering, AI och automatisering, kan leda att anställda inte längre har de 

kompetenser som krävs och till en situation där arbetsgivaren inte har de nya kompetenser som 

digitaliseringen kräver.  

Aktiviteter som har skett inom sektorn med fokus på kompetensutveckling: Exempel på 

utbildningsinsatser är projektledarutbildning, deltagande i chefsutvecklingsprogrammet9, individuella 

lösningar samt deltagande i GR-nätverk och andra samverkansforum. Satsningar på intern 

kompetensutveckling för befintlig personal har en begränsad potential för att komma till rätta med det 
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samlade kompetensbehovet. Den ökande specialiseringen inom samhällsbyggnadsområdet, ställer krav 

på särskilt utbildade specialister. 

För att möta rekryteringsbehoven sker aktiviteter såsom: ta emot och introducera praktikanter, 

studenter eller nyanlända invandrare. Det har också varit aktuellt med individuella satsningar för att 

vidareutveckla personer som fått mer kvalificerade tjänster inom organisationen. 

Sektor stödfunktioner 

Utmaningar och trender som påverkar kompetensbehovet framöver: En viktig samhällstrend rör 

digitaliseringen av samhället. Den digitala kompetensen ökar snabbt bland befolkningen i stort och 

efterfrågan på digitala kontaktvägar, digital handläggning och digitala arbetssätt ställer nya höga krav på 

kommunens personal. Denna trend ställer krav på digital kompetens hos kommunens medarbetare, 

både vad gäller att använda nya verktyg, men också att utveckla digitala verktyg för att möta 

medborgarnas krav och behovet av effektivisering.  

Utvecklingskrav och kompetensbehov: Kraven ökar på medarbetarnas kunskap och möjlighet att ta till 

sig nya digitala system. För att sektorn ska kunna utvecklas krävs att många specialister inte bara har 

god förmåga att hantera digitala verktyg, utan att de även har en välutvecklad förmåga att identifiera 

digitaliseringsmöjligheter och -lösningar.  

Behoven från sektorerna vad gäller stöd från servicefunktionens verksamheter är under konstant 

utveckling. Det som tidigare efterfrågades gällande exempelvis en vaktmästares kvalifikationskrav, har 

ändrats kraftigt då behovet nu har ökat kring teknisk kunskap. Kvalifikationskraven blir också allt högre, 

eftersom högskoleutbildning krävs inom allt fler befattningar.  

Inom servicefunktionen är den digitala mognaden och den digitala kompetensen till viss del låg. Det 

finns ett stort behov av att bygga upp en grundläggande kompetens samt att rekrytera in personer med 

digital kompetens. Även kunskaper i svenska kan vara en intern kompetensbrist. 

Sektorn noterar att kommunens digitaliseringsresa hämmas av att det finns få personer med särskilt 

uppdrag att leda och driva digitaliseringsprojekt. För närvarande äger sektorerna själva 

projektledningen. Projektledningen ska ske med befintliga resurser, vilket gör att andra uppgifter trängs 

ut eller att digitaliseringen tar lång tid. 

Sektorn ser inte att det finns någon särskild befattning eller yrkesområde där det är svårt att rekrytera. 

Kockar och övrig måltidspersonal har i andra kommuner varit svårrekryterade i högkonjunktur, vilket 

emellertid inte noterats i Stenungsunds kommun. 

Vilka möjligheter finns att lösa kompetensbrist med nya/effektivare tekniklösningar? Sektorn ser mycket 

positivt på att lösa kompetensbrister med effektivare tekniklösningar. För närvarande arbetar sektorn 

med att införa en robotiserad process lösning (Robotic Process Automation, RPA) som kan ersätta 

lättare administration. Det möjliggör för de personer som har arbetat med administrationen att arbeta 

med mer kvalificerade uppgifter, vilket har en positiv effekt på eventuell kompetensbrist inom sektorns 

samtliga funktioner.  

104



 

 16 

 

Sektorn ser också positivt på att använda digitala utbildningsverktyg. Den digitala mognaden har dock 

identifierats som en försvårande omständighet, som spelar roll för vilken effekt insatsen får.    

Sektorn ser dessutom positivt på att i högre utsträckning köpa så kallade SAAS-tjänster. SAAS betyder 

software as a service och innebär i korthet molntjänster där leverantören ansvarar för drift, underhåll 

och utveckling. Genom att gå mot mer SAAS-tjänster kan behovet av digital kompetens i form av 

systemutvecklarkompetens internt i organisationen, potentiellt minska. 

Aktiviteter inom sektorn med fokus på kompetensutveckling: En del kompetensbrister kan lösas med 

interna utbildningsinsatser. Det handlar då om utbildning inom huvudsakligen det digitala området. 

Även projektledarutbildningar kan lösas internt. Det kan då vara en fördel att våra leverantörer har en 

möjlighet att arrangera utbildningarna. Andra kompetenshöjande aktiviteter som varit aktuella är 

utbildningar inom inköp, användande av digitala verktyg samt utbildningar inom lagstiftning vad gäller 

offentlighet- och sekretess. 

Sektor utbildning 

Sektor utbildning har en lokal kompetensförsörjningsplan15 som beskriver sektorns kompetensbehov, 

utmaningarna och pågående aktiviteter för att möta rekryteringsbehovet mer detaljerat inom varje 

verksamhetsområde.  

Utmaningar och trender som påverkar kompetensbehovet framöver: Sektor utbildning står inför stora 

utmaningar kommande år, när det gäller kompetensförsörjning av lärare och andra yrkesgrupper inom 

förskola och skola. Efterfrågan på personal med pedagogisk utbildning väntas öka mer än tillgången och 

stora pensionsavgångar väntas under kommande år.  

Grundskolan upplever ökade krav på kompetens inom områdena särskilt stöd, samverkan skola-

arbetsliv, källkritik och hantering av sociala medier och digitala verktyg.  

Gymnasiet är utsatt för stor konkurrens från andra skolor i närliggande kommuner men har i nuläget ett 

positivt söktryck och ett ökat antal elever. Förändringar i söktryck mellan olika gymnasieprogram kan 

dock vara svårt att förutse och även innebära ett behov av omställning av lärarnas behörigheter.  

Barn- och elevhälsan upplever att det finns en växande andel barn och unga med lindrig psykisk ohälsa 

och att förväntningarna ökar kring att kurator och psykolog ska kunna hjälpa dessa elever, även när det 

gäller behandlande insatser som inte ingår i skolans uppdrag. Det finns även ökade förväntningar på att 

utföra olika typer av utredningar (tex. språk- och dyslexiutredningar). Ändringar i 

vaccinationsprogrammet innebär att arbetsuppgifterna ökar för skolsköterskor.  

Gemensamt för hela sektorn är att den digitala utvecklingen i samhället och inom de respektive 

verksamheterna, innebär ett ökat behov av ny kompetens och olika former av kompetensutveckling. 

Utvecklingskrav och kompetensbehov:  Sektorn ser rekryteringsbehov och svårigheter att rekrytera i 

stort sett samtliga lärarbefattningar så som barnskötare, förskollärare, lärare inklusive specialister och 

skolledare. Det finns också ett gemensamt behov av behöriga lärare. Inom grundskolan är det svårt att 

 
15 P. Mellander. Kompetensförsörjningsplan – sektor utbildning. 2019. 

105



 

 17 

 

rekrytera behöriga lärare inom praktiska och estetiska ämnen, såsom slöjd och musik. Även lärare i 

matematik, naturvetenskap, teknik, språk och svenska som andraspråk, liksom lärare i fritidshem är 

svårrekryterade.  Inom vuxenutbildningen är det också särskilt svårt att tillgodose behovet av lärare i 

svenska som andra språk, matematik samt yrkesämnen generellt. 

Det finns inom grundskolan ett behov av att identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av andra 

yrkesgrupper, exempelvis lärarassistenter och socialpedagoger. Grundskolan upplever ökade krav på 

kompetens inom områdena särskilt stöd, samverkan mellan skola och arbetsliv, ämnen i källkritik och 

hantering av sociala medier och digitala verktyg. Grundskolan ser även behov av ökad kompetens inom 

ledarskap och lärarskicklighet, specialpedagogik och digitalisering.  

Arbetsmarknadsenheten (AME) bedömer att det kommer att behövas fler personer med 

eftergymnasiala kompetenser. Behovet av studie- och yrkesvägledare ökar både för AME och 

vuxenutbildningen. Det finns behov av kompetensutveckling i tex. olika arbetsmetoder samt 

kompetenser inom andraspråk. Inom vuxenutbildningen finns det behov av ökad kompetens kring 

pedagogik och betygsättning i distansutbildningen.  

Inom verksamheten idrott och anläggning, kräver den moderna teknologin i de nya anläggningarna en 

högre kompetens inom drift och underhåll jämfört med tidigare. Inom ungdomsverksamheten är det 

viktigt att ha stor kompetens kring uppväxtvillkor, relationsbygge samt att hålla sig uppdaterad med 

ungdomskulturer generellt, liksom att ha stor kompetens inom det digitala området. Då 

ungdomsverksamheten också samverkar med flera kommunala verksamheter, är det också nödvändigt 

ha en stor kunskap kring socialtjänst, skola, lag, rätt, skyldigheter och rättigheter samt att ha en 

spetskunskap inom ett kulturellt, samhällsutvecklande eller idrottsligt spår.  

Överlag finns behov av ökad digital kompetens, exempelvis nämner Kultur och fritid att det ställs högre 

krav på detta inom bibliotekarieyrket. I nuläget ställs även väsentligt högre krav på s.k. ”enklare” 

tjänster, bland annat avseende kunskaper inom IT och digitalisering. 

Vilka möjligheter finns att lösa kompetensbrist med nya/effektivare tekniklösningar?  Sektorn ser 

möjligheter med digitala nya tekniklösningar såsom fjärrundervisning, semidistansundervisning samt 

”storföreläsningar” kombinerat med undervisning i mindre grupper.  För samtliga digitala lösningar 

innebär det en utmaning att tillgodose den metodiska och didaktiska kompetensen kring de digitala 

lösningarna. 

Förskolan ser möjligheter att få fler medarbetare att läsa in förskollärarbehörighet om digitala lösningar 

på distans kan erbjudas. Grundskolan ser möjligheter att kompetensutveckla personal via webbaserade 

och digitala lösningar. Utöver detta utvecklas också möjligheterna att ha exempelvis språkundervisning 

på distans med hopslagna grupper samt distansundervisning för ”hemmasittare”.  

Kompetens och utveckling konstaterar att krisen utifrån Coronapandemin, har visat att det är möjligt att 

använda nya tekniklösningar utan tidigare specifika utbildningsinsatser. Staben ser exempelvis 

fjärrundervisning som en möjlighet när det gäller modersmålsundervisning. Digitala lösningar blir också 

en viktig del i undervisningen av elever som av olika anledningar inte är i skolan. 

Aktiviteter inom sektorn med fokus på kompetensutveckling: sektor utbildning ser goda möjligheter att 

lösa delar av kommande kompetensbehov med interna insatser.  
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Inom förskolan finns det behov av kompetenshöjande utbildning för barnskötare, vilket planeras i 

samarbete med verksamheten kompetens och utveckling. Barnskötarutbildning med språkstöd har 

startats under 2019. Syskom är ett projekt som avslutades vid årsskiftet 2019/2020, där ett antal 

deltagare har utbildats till barnskötare. Andra aktiviteter inom förskolan som syftar till ökad kompetens 

är tex. läslyft, aktionsforskning samt modellen barnets bästa möte (BBM).  

Inom grundskolan pågår en satsning på att utbilda fritidspedagoger samt det specialpedagogiska lyftet 

vilket är en satsning Skolverket driver för att öka specialpedagogisk kompetens bland lärare. Vidare sker 

satsningar på kompetensutvecklingsaktiviteter inom ledarskap och lärarskicklighet, digitalisering, språk- 

och kunskapsutvecklande arbete, utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder, matematik- och läslyft, 

handledarutbildning, specialpedagoglyft och lärarlyft.  

Inom gymnasiet kan obehöriga yrkeslärare läsa in lärarbehörighet parallellt med arbete. Det pågår även 

vidareutbildning av befintlig personal till speciallärare och specialpedagog.  Gymnasiet har även under 

de senaste åren genomfört vad som kallas läslyft och digitalt lyft.  

Verksamheten kompetens och utveckling, bedömer att en del kompetensutvecklingsbehov kommer att 

kunna lösas internt, eftersom vuxenutbildningen har en bred utbildningskapacitet. Under våren 2020 

har det bedrivits omfattande kompetensutveckling inom distansutbildningen.  

På arbetsmarknadsenheten (AME) och enheten för nyanlända (EFN) sker ett aktivt arbete med 

kunskapsöverföring inom de tvärprofessionella teamen. Inom Staben finns en plan för att regelbundet 

öka kompentensen inom olika områden. Staben arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling, tex. 

genom påfyllning i motiverande samtal för skolsköterskorna. 

För att möta rekryteringsbehoven sker aktiviteter såsom:  Försteläraruppdraget är en karriärväg för 

duktiga lärare och attraherar kandidater som vill utvecklas i den rollen. Inom förskolan lyfts vikten av att 

värna om och behålla de medarbetare som redan finns inom organisationen, parallellt med 

rekryteringen av nya medarbetare. Vuxenutbildningen är en viktig aktör i att utbilda barnskötare för en 

fortsatt karriär inom kommunen. Grundskolan nämner exempel på chefshandledning och att vara synlig 

vid mässor samt fortsatt utveckling av samarbete med högskolor och universitet, som viktiga faktorer 

för att möta rekryteringsbehovet.  

På gymnasiet pågår för närvarande ett arbete kallat ”Vår stora idé” som handlar om att bygga 

varumärket. Gymnasiet här även medverkat i tidningen ”Framtidens karriär”, deltagit vid mässor samt 

strävar efter att i olika sammanhang lyfta fram de utmärkelser skolan fått. Inom vuxenutbildningen finns 

det studenter som går verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och det pågår utbildningsinsatser till 

studiehandledare och lärarassistenter. Inom hela sektor utbildning är mottagandet av ”VFU-studenter” 

en mycket viktig rekryteringskanal.  

Sektorn har under de senaste åren tagit del av centrala lönesatsningar i löneöversynen för befattningar 

som är identifierade som svåra att rekrytera till, och där lönenivåerna behövts höjas för att attrahera 

fler sökanden inom regionen. Det har under 2019/2020 skett satsningar på befattningarna pedagogisk 

ledningspersonal, lärare inom gymnasiet, lärare inom grundskola årskurs F–3 samt årskurs 4–6.  Centrala 

parter, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i 

sitt nuvarande centrala löneavtal, åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt 
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med strategisk kompetensförsörjning. Det pågår partsgemensamma aktiviteter i linje med avtalet, sedan 

hösten 2019, för att utveckla arbetet med lönestruktur, arbetstid, arbetsmiljöförhållanden och 

arbetsbelastning inom sektorn.  

7. Framgångsfaktorer och strategier 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver nio rekryteringsstrategier i sin rekryteringsrapport från 

20183. Det pågår redan ett omfattande arbete i kommuner och regioner inom ramen för strategierna.   

• Använd kompetensen rätt: De anställdas kompetens behöver tas tillvara och utvecklas på ett bra 

sätt. När verksamheter utvecklas kan yrkesrollerna behöva förändras och vem som gör vad kan 

behöva omprövas. Det är nödvändigt att se över sin organisation och identifiera arbetsuppgifter 

som skulle kunna utföras av andra yrkesgrupper. 

• Bredda rekryteringen: Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. I många verksamheter är 

könsfördelningen ojämn och mångfalden kan öka. Till exempel kan nyanländas kompetens tas 

tillvara bättre. 

• Fler jobbar mer: Det är viktigt att de som vill ska kunna jobba heltid – och att de som frivilligt jobbar 

deltid uppmuntras att gå upp i tid.  

• Förläng arbetslivet: Fler behöver börja arbeta tidigare och stanna kvar längre i arbetslivet. Tiden i 

arbetslivet behöver bli längre. I dag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och 

medellivslängden är 82 år. 

• Visa karriärmöjligheterna: En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger 

medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten.  

• Skapa engagemang: Ju större engagemang och inflytande, desto större chans att medarbetare vill 

stanna och utvecklas på sin arbetsplats. 

• Utnyttja tekniken: En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare 

verksamhet och bättre kvalitet. 

• Marknadsför jobben: Tala väl om verksamheten och ge människor chansen att prova på jobben. 

Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till välfärdsjobben. 

• Underlätta lönekarriär: Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer ska belönas. På 

så sätt kan duktiga medarbetare sporras och bidra till att verksamheten utvecklas. 

Den samlade bilden över de kommande årens behov och vad Stenungsunds kommun behöver göra på 

kort och lång sikt inom ramen för kompetensförsörjning är inom följande aktiviteter och strategier: 

• Attrahera kompetenta medarbetare och chefer. 

• Rekrytera medarbetare och chefer genom en effektiv process. 

• Behålla och motivera medarbetare och chefer genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Skapa goda 

arbetsmiljöförhållanden och möjliggöra karriärutveckling. 

• Avsluta anställningar på ett professionellt sätt. 

 

 

Attrahera Rekrytera Utveckla/behålla Avveckla
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Attrahera 

För att klara av utmaningarna inom kompetensförsörjning framöver är processen för att bli en mer 

attraktiv arbetsgivare, helt avgörande. Genom de pågående och kommande satsningar på 

kompetensutveckling som sker i sektorerna för anställda, det systematiska arbetsmiljöarbete som sker 

löpande och genom följsamhet till de arbetsgivarpolitiska riktlinjerna som styr kommunen strävar 

organisationen efter att utveckla varumärket ytterligare. Genom ett starkt varumärke kan vi som 

arbetsgivare, utöver att attrahera befintliga medarbetare, öka möjligheterna att få dem att vilja stanna, 

utveckla sig själva och verksamheten i stort, också locka nya medarbetare till kommunen. Att jobba 

proaktivt, med att attrahera studenter och unga från vissa utbildningar (gymnasiet, högskola, universitet 

m.fl.) för att tidigt skapa ett intresse för våra verksamheter och strategiskt arbeta med att skapa och 

utveckla våra kontakter med aktuella utbildningsinstitutioner, är en framgångsfaktor för framtida 

kompetensförsörjning. Inom kommunens sektorer pågår flertalet aktiviteter för att ta emot 

praktikanter/studenter och upplåta praktikplatser, uppsatsuppdrag, examensarbete, karriärdagar, 

yrkesambassadörer, vilket bidrar till en ökad kännedom om kommunen som arbetsplats och som en 

tänkbar framtida arbetsgivare. Kommunen behöver vidare erbjuda attraktiva anställningar. 

Heltidsanställningar exempelvis, vilket också kan bidra till att minska rekryteringsbehovet totalt sett och 

leda till ökad jämställdhet.  

Coronapandemin har visat på många utmaningar för kommunal verksamhet, särskilt vad gäller 

äldreomsorgens viktiga arbete. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en rapport16; 

"Fakta om äldreomsorgen i ljuset av Coronapandemin”. De frågor om bland annat äldreomsorgens 

villkor och kompetensförsörjning som lyfts under pandemin, har nämligen en nära koppling till 

jämställdhet. SKR betonar vidare att arbetsgivarpolitiken och kommunernas arbete för heltidsarbete 

som norm, breddad rekrytering och arbetsmiljöarbete har en stor påverkan för jämställdheten - inte 

bara för äldreomsorgens medarbetare och brukare, utan för samhället i stort. Rapporten visar på vikten 

av fortsatt stöd till chefer och verksamheter i frågor som systematiskt arbetsmiljöarbete, 

rekryteringsprocessen och stöd utifrån kommunens rutiner för aktiva åtgärder gällande lika rättigheter 

och möjligheter i arbetslivet. Detta leder i sin tur till att komma vidare i arbetet med att utveckla 

möjligheterna att klara av kompetensförsörjningen.  

Framgångsfaktorer för en attraktiv arbetsgivare 

• Ha ett väl utvecklat chefsutvecklingsprogram. 

• Ha ett väl utvecklat introduktionsprogram. 

• Marknadsför jobben3: Sprid information om kommunens varumärke, yrken och arbetsplatser. 

• Utökat samarbete med universitet/högskolor- arbetsmarknadsdagar, mässor etc. 

• Arbete med yrkesambassadörer gentemot gymnasium och högskolor. 

• Främja likabehandling och arbeta för aktiva åtgärder för att motivera diskriminering och 

kränkande särbehandling. Utbildningsaktiviteter pågår via Chefsutvecklingsprogrammet och 

kommunens arbetsmiljöutbildningar samt stödmaterial via den digitala chef- och 

medarbetarhandboken. 

 
16   SKR rapporten "Fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin”. 
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• Fler jobbar mer3: Eftersträva att erbjuda heltidsanställning, utifrån verksamhetens behov och 

resurser.  

• Bredda rekryteringen3: Exempelvis projekt Syskom, ett samarbete mellan verksamheten 

kompetens och utveckling och förskolan, där 25 personer under 2,5 år fått möjlighet att utbilda 

sig till barnskötare via projektet.  

Rekrytera 

En rekrytering är en stor investering, kvalitetsmässigt såväl som ekonomiskt. Att lyckas rekrytera rätt 

person genererar goda resultat för verksamheten medan motsatsen, att rekrytera fel kan ha ödesdigra 

konsekvenser. En utvecklad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess gör att vi kan få in rätt personal med 

rätt kompetens, vilket är en viktig nyckel för att säkra och klara av kommande kompetensförsörjning i 

kommunen.  

En centraliserad bemanningsenhet har startats upp i kommunen sedan hösten 2019. Cheferna får 

därigenom förstärkt stöd och en administrativ avlastning i rekryteringsarbetet. Det innebär att 

rekryterande chefer får stöd i rekryteringsprocessen exempelvis vad gäller annonsering och 

urvalstekniker. Rekryteringsprocessen kvalitetssäkras därmed, så att den blir mer standardiserad och 

enhetlig utifrån Stenungsunds kommuns varumärke. Vidare innebär detta att cheferna också kan lägga 

mer tid på verksamhet och medarbetare, istället för administration. 

Framgångsfaktorer inom rekrytering 

• Utveckla tillämningen av rekryteringsprocessen där behovsanalysen, kravprofilen är grunden för 

en lyckad rekrytering. 

• Utveckla nya metoder kring rekrytering exempelvis, tester, gruppintervjuer, ”speed-dating” etc. 

• Skapa former för effektiv och professionell rekrytering såsom att alltid återkoppla till kandidater 

som sökt arbete och alltid avsluta rekryteringen korrekt för att möjliggöra analys av 

rekryteringsläget. 

• Utbildning för chefer, handläggare och administratörer inom rekryteringsområdet. 

• Ta stöd av upphandlade rekryteringskonsulter när det avser svårrekryterad kompetens eller 

viktiga strategiska funktioner. 

• Förläng arbetslivet3: Eventuellt kan det vara aktuellt med s.k. ”stanna kvar-samtal”  med 

medarbetare som närmar sig pensionsåldern för att diskutera möjliga åtgärder för att personen 

skall kunna arbeta kvar längre.   

• Visa karriärmöjligheterna3: En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger 

medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten. Exempelvis genom ökad 

intern rörlighet inom och mellan sektorerna.   

• Underlätta lönekarriär3: Vidare kan karriärtjänster skapas genom att duktiga medarbetare lyfts 

genom utvidgade uppdrag, utökat ansvar och nya utmaningar med god löneutveckling som 

följd. I medarbetarsamtalet bör förväntningar och utvecklingsmöjligheter alltid ingå som en 

obligatorisk del i samtalet. Inom sektor utbildning finns exempelvis en rad olika 

karriärmöjligheter såsom utvecklingsledare, förstelärare, arbetslagsledare och biträdande 

rektor, utöver renodlade chefsuppdrag.  
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Utveckla/Behålla 

Inom yrkesområden där det råder brist på arbetskraft måste vi tänka nytt för att lyckas med att hålla en 

hög kvalitet i de tjänster som vi levererar. Att kompetensutveckla befintlig personal kan bli helt 

nödvändig inom vissa områden där det helt enkelt inte finns kompetens att rekrytera. Vi bör se över 

vilka yrkesgrupper som kan bli aktuella och hur en sådan insats skulle kunna se ut. För att kunna förutse 

kommande behov samt ge bättre möjligheter att planera kompetenshöjande insatser och interna 

karriärmöjligheter behöver vi få en tydlig överblick över vår befintliga kompetens. Här är sektor 

socialtjänst arbete med individuella kompetensplaner och en systematisk genomgång av personalens 

kompetens och vilka kurser som är aktuella framöver ett framgångsexempel.  

En god arbetsmiljö är en viktig framgångsfaktor för kompetensförsörjningen. Genom att aktivt arbeta 

med systematisk arbetsmiljö och identifiera utvecklingsområden inom ramen för handlingsplaner, 

uppföljningar, rapportering och uppföljning av tillbud och arbetsskador samt fortlöpande utbildning och 

information inom området leder till ett hållbart arbetsliv för både chefer och medarbetare. 

Medarbetarundersökningar och arbetet med resultatet av undersökningen är viktiga delar för att 

kontinuerligt följa upp medarbetares trivsel och hälsoläge samt säkerställa att verksamheterna har ett 

bra underlag att fatta beslut om viktiga utvecklingsområden. 

I strategin för arbetsmiljöarbetet och medarbetarskap ingår också att chefer och medarbetare genomför 

årliga medarbetarsamtal där mål sätts upp och en plan för vad medarbetaren skall uppnå under 

kommande period och vilka utvecklingsinsatser som behövs. 

Kommunens lönepolitik är ett viktigt styrmedel och är en del av Stenungsunds kommuns strategi för att 

uppnå kommunens övergripande mål. En god lönepolitik medverkar till att kommunen kan rekrytera, 

behålla och utveckla goda medarbetare. Genom att synliggöra kommunens hållning i 

lönebildningsfrågor ur ett konkurrens- och varumärkesperspektiv och arbeta för en lönepolitik där 

strategiska lönesatsningar är kopplat till kommunens marknadsläge och framtida bristkompetenser, är 

en framgångsfaktor för kommunens kompetensförsörjning. 

Det är också viktigt att arbetsgivaren över tid arbetar med att utveckla attraktiva anställningsvillkor för 

att behålla arbetskraften. Det kan exempelvis handla om arbetstidsfrågor och en flexibel inställning till 

distansarbete när arbetet så tillåter.  

Arbetsgivaren behöver också framöver ha en ännu mer öppen och bred inställning till kompletterande 

jobb. Exempelvis nya yrkesbefattningar som syftar till att avlasta och stödja framförallt kommunala 

brist- och legitimationsyrken som lärare, socionomer, förskolelärare. Yrken som dels är svårrekryterade 

och där det även är svårigheter för arbetsgivaren att behålla kompetensen. Genom kompletterande 

jobb kan mer av legitimations- och bristyrkenas arbetstid användas åt kärnarbetsuppgifter, samt mindre 

tid åt lättare administration och därmed förstärks arbetsgivarens möjlighet att upprätthålla och behålla 

kärnkompetens inom dessa områden. Det medför också ett mindre rekryteringsbehov, vilket idag är 

svårt att tillfredsställa. Det lär i framtiden bli allt mer betydelsefullt att arbetsgivare i större grad kan 

möjliggöra för specialister att kunna prioritera kärnverksamheten, utifrån sin legitimationskompetens.   

Kommunen behöver behålla och utveckla en väl fungerande chefs- och ledarskapsplattform för att 

kompetensförsörja kommunens chefer och därigenom medskapa ett välfungerande chefs- och 
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ledarskap som påverkar alla medarbetares förutsättningar till engagemang och utveckling i sitt arbete. 

Denna plattform utgår från Stenungsunds kommuns ledord; helhet, öppenhet, delaktighet och insyn. 

En viktig bas i ledarskapsplattformen är kommunens chefsutvecklingsprogram. Det omfattar 

kontinuerliga utbildningsinsatser för chefer samt ett mentorskap för nya chefer i kommunen, i syfte att 

stärka och stimulera chefskapet. Chefsutvecklingsprogrammet genomförs i egen regi, dvs kommunens 

egna ansvariga chefer och specialister utbildar nyanställda chefer, vilket stärker helhetsbilden av att 

arbeta i Stenungsunds kommun.   

En annan viktig del är att knyta ihop ledningsstrukturerna i kommunen på ett naturligt, effektivt och 

hållbart vis. Kommundirektörens ledningsgrupp samkör en gång i halvåret ihop med kommunens 

verksamhets- och funktionschefer i ett längre sammanträde och bildar därmed utökad kommunledning.   

Genom den utökade kommunledningen kan kommunledningen via dialog och samarbete med övrigt 

berörda chefer, driva viktiga frågor vidare och utveckla tillsammans. Det skapar bl.a. förutsättningar för 

ett nära ledarskap, där alla kommunens högsta chefer regelbundet och i direktkontakt har en gemensam 

utvecklingsplattform ihop med samtliga chefer i nästa led. Det skapar också goda förutsättningar för 

helhetssyn i chefskåren och en gemensam agenda med tydlighet och öppenhet som självklara 

utgångspunkter. 

På samma vis som kommunledningen genomför utökad kommunledning, bjuder respektive sektorchef 

in sektorns samtliga chefer till utökad sektorledning vid några tillfällen under året. Syftet är att sektorns 

samtliga chefer ska ha sektorsövergripande insikt och kunskap om uppdrag och utmaningar och därmed 

kunna bidra till och ta ansvar för de gemensamma verksamhetsområdena.  

De stora årliga frågorna inom utökad kommunledning dockas också ihop med första linjens chefer, 

enhetscheferna. Det sker bl.a. på de årliga chefsdagarna som kommundirektören sammankallar till, där 

alla kommunens chefer träffas för gemensam kompetensutveckling och verksamhetsutveckling, med 

fokus på ledarskap. Det finns en tydlig röd tråd i kommunledningens arbete som återkommande 

omfattar och inkluderar alla chefer i kommunen, på alla olika chefsnivåer.  

Ett sätt att tillförsäkra kompetensförsörjningen av chefs- och ledarskap i exempelvis en krissituation där 

chefer med kort varsel kan falla ifrån av olika orsaker, är en successionsordning som anger 

chefsefterträdare. Kommunen har en successionsordning som omfattar alla chefer i utökad 

kommunledning, d.v.s ner till verksamhetschef- och funktionschefsnivå, där två namngivna ersättare 

står förangivna och i vilken ordning de efterträder respektive chef om denne hastigt skulle bli 

oförmögen att upprätthålla sitt chefs- och ledarskapsansvar.  

Framgångsfaktorer inom Utveckla/behålla 

• Använda kompetensen rätt3: Använd verktyg för att synliggöra befintlig kompetens, exempelvis 

genom den modul för kompetenskartläggning, som finns i befintligt personalsystem, Winlas.   

• Utnyttja tekniken3: Ett smart och effektivt IT-stöd möjliggör för medarbetare att fokusera på det 

värdeskapande inom uppdraget. Exempelvis digitala utbildningsverktyg och intern 

kompetensutveckling kring digitalt stöd.  Ett annat exempel för öka den digitala mognaden är 

s.k. digitaliseringsombud inom verksamheterna, sektor socialtjänst.  
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• Fortsatt arbete med att implementera Stenungsunds kommuns arbetsmiljö- och hälsorutiner. 

• Skapa engagemang3: Här är det viktigt att skapa grund för medarbetarskapet. Stenungsunds 

kommuns samverkansavtal17 och implementeringen av dess delar, bidrar till ökad delaktighet för 

personalen i beslutsprocesser samt ett utvecklat arbetsmiljöarbete. Det utgör således en 

struktur för att ta tillvara på personalens engagemang och ansvarskännande.  

• Attraktiva anställningsvillkor. Underlätta lönekarriär: följsamhet till lönepolitiska riktlinjer och 

arbeta för fortsatt differentierad lönesättning.  

• Fler kompletterande jobb, kan ge större möjligheter för att de med legitimations- och bristyrken 

kan prioritera sina kärnarbetsuppgifter.  

• En väl fungerande chefs- och ledarskapsplattform.  

Avveckla 

Likväl som introduktion för en nyanställd är viktig är även ett avslut av en anställning lika viktig och att 

kommunen kan ge en värdig avslutning och erkänsla för en medarbetares arbetsinsats. Det finns flera 

anledningar till att en anställning avslutas. Det kan ske på medarbetarens eller arbetsgivarens initiativ. 

När en anställning avslutas är arbetsgivarens förhoppning att medarbetaren slutar med en positiv känsla 

för kommunen.  

Att vara en attraktiv arbetsgivare är att ta tillvara på medarbetarens synpunkter och upplevelser av sin 

anställning i kommunen. Ett bra sätt att fånga upp detta är i ett avslutningssamtal och i en 

avslutningsenkät. En bra rutin kring avslutningssamtal och enkät ger ett värdefullt 

utvärderingsinstrument för ledningen och fungerar som ett planerings- och styrmedel framåt. 

Framgångsfaktorer inom avveckla 

• Avslutningssamtal/ intervjuer: I Stenungsunds kommuns chefshandbok finns stödmaterial för 

chefer när personal slutar sin anställning. Avgångssamtalet är ett unikt tillfälle att utbyta 

värdefulla erfarenheter om arbetsmiljö, kvalitet och förbättringar. Samtalet skall vara ett 

naturligt inslag när en tillsvidareanställd medarbetare slutar. Närmaste chef tillser att 

avgångssamtalet genomförs. Chefer uppmanas att uppmuntra sin medarbetare att fylla i 

avgångsenkäten. Enkäten ger kommunen ett anonymt och kvantitativt underlag, som är 

värdefullt för att förbättra sig ytterligare som arbetsgivare. 

• Vidareutveckla uppföljning av avslutningssamtal och avslutningsenkät. 

 
17 Samverkan Stenungsund 2019. Intranätet. 

113



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

  
 
 
 
 
§ 148 Dnr: KS 2020/967 
 
Digitaliseringsstrategi 2021-2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategi 2021–2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med digitaliseringsstrategi 2021–2023 är att ange en färdriktning för kommunens 
digitaliseringsarbete. Strategin fastslår målbild, förutsättningar, styrande principer, arbetssätt 
samt prioriterade områden och insatser. Digitaliseringsstrategi 2021–2023 ersätter den 
tidigare digitaliseringsplanen som gällde 2018–2020.  
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2021-03-23 
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 
Digitaliseringsstrategi 2021–2023 
 
Beslut skickas till 
Lars.liden@stenungsund.se 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

  
 
 
 
 
§ 32 Dnr: KS 2020/967 
 
Digitaliseringsstrategi 2021-2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategi 2021–2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med digitaliseringsstrategi 2021–2023 är att ange en färdriktning för kommunens 
digitaliseringsarbete. Strategin fastslår målbild, förutsättningar, styrande principer, arbetssätt 
samt prioriterade områden och insatser. Digitaliseringsstrategi 2021–2023 ersätter den 
tidigare digitaliseringsplanen som gällde 2018–2020.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 
Digitaliseringsstrategi 2021–2023 
 
Beslut skickas till 
Lars.liden@stenungsund.se 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/967
2021-02-25

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Digitaliseringsstrategi 2021–2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategi 2021–2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med digitaliseringsstrategi 2021–2023 är att ange en färdriktning för kommunens 
digitaliseringsarbete. Strategin fastslår målbild, förutsättningar, styrande principer, arbetssätt 
samt prioriterade områden och insatser. Digitaliseringsstrategi 2021–2023 ersätter den 
tidigare digitaliseringsplanen som gällde 2018–2020.  
 
Beskrivning av ärendet 
Välfärden står inför stora utmaningar. De kommande tio åren kommer andelen barn, unga och 
äldre i samhället att öka. Samtidigt kommer antalet personer i arbetsför ålder att öka mycket 
svagt. Det är en stor utmaning som innebär att offentlig sektor behöver hitta långsiktiga 
lösningar för att klara av att finansiera välfärden och klara kompetensförsörjningen. Sveriges 
kommuner och regioner menar att genom att använda digitaliseringens potential finns det nya 
möjligheter att möta de demografiska förändringarna och utmaningarna det offentliga står 
inför. Digitaliseringens möjligheter kan också göra välfärden mer tillgänglig och enklare för 
såväl invånare som medarbetare.  
 
Stenungsunds kommun har under flera år arbetat med att öka digitaliseringen. Exempelvis så 
ersattes kommunens IT-arbetsplats från Lotus Notes och Office 2010 till Office 365 och 
moderna digitala arbetsverktyg. Detta förbättrade förutsättningarna för ett mer mobilt 
arbetssätt inklusive distansarbete, något som visat sig vara avgörande under 2020 års 
pandemi.  
 
Därtill har kommunen under de senaste arbetat med att utveckla digitala medborgartjänster för 
att öka servicen och tillgängligheten för våra invånare. Kommunen har idag drygt 30 digitala 
tjänster där planen är att succesivt öka antalet och kvalitén baserat på behov och nytta. 
Kommunen har också ett högst digitaliserat förfarande för ansökan och handläggning av 
bygglov.  
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Under 2019 upphandlades inom GR:s regi en plattform för att kunna automatisera processer 
med hjälp av RPA (Robotic Process Automation). Under 2020 har den första processen med 
robotstöd driftsatts och under 2021 kommer fler processer att automatiseras. 
 
2020 var i ett övrigt ett år då kommunen tog stora digitala kliv, framför allt vad gäller mognad 
och kompetens hos medarbetarna. Kommunen införde på mycket kort tid hemundervisning, 
fler började arbeta hemma och distansmöten kom att bli standard. 
 
Digitaliseringsstrategi 2021–2023 ersätter den tidigare digitaliseringsplanen.  Syftet med 
denna strategi är att ange en färdriktning för hela kommunens digitaliseringsarbete. Strategin 
fastslår målbild, förutsättningar, styrande principer, arbetssätt samt prioriterade områden och 
insatser. Därtill fastställs förhållningssätt och målsättningar kring informations- och IT-
säkerhet, digital infrastruktur och digitala plattformar.  
 
Digitaliseringsstrategi 2021–2023 utgår utifrån följande tre perspektiv:  

 Samhällsperspektivet  
 Medborgarperspektivet  
 Verksamhetsperspektivet 

 
Under 2021 kommer förvaltningen ta fram en informationssäkerhetspolicy som kompletterar 
digitaliseringsstrategin.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genom ett fastställt strategiskt digitaliseringsarbete ökar möjligheten för ett sammanhållet och 
fokuserat utvecklingsarbete inom alla delar av kommunens verksamheter. Detta minskar 
risken dubbelarbete och en splittrad verksamhetsutveckling. En sammanhållen 
kommunövergripande digitaliseringsprocess kan också möjliggöra effektiviseringar som kan 
minska kostnader och höja kvaliteten i kommunens verksamheter.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn eftersom det är en strategi för hur kommunens 
anställda ska arbeta med digital utveckling. Digitalisering påverkar dock positivt barns 
möjligheter till tillgång till fler arenor och mötesplatser för utbildning. I förlängningen kan 
positiva effekter av digitaliseringsstrategin förmodas eftersom målet i den strategin är att 
effektivisera kommunens arbete och hitta långsiktiga lösningar för att klara av att finansiera 
välfärden. Digitaliseringen är också en viktig del i att klara kompetensförsörjningen samt att 
hitta nya möjligheter att möta de demografiska utmaningarna det offentliga står inför, vilket 
också påverkar barn i kommunen. 
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Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Planen fastställer kommunens gemensamma färdriktning i digitaliseringsarbetet. Detta stärker 
möjligheten för en sammanhållen och högkvalitativ verksamhetsutveckling som stärker 
möjligheten för alla kommunens verksamheter att ta del av digitaliseringens möjligheter.     
 
Juridiska bedömningar 
Genom ett strategiskt och sammanhållet kommunövergripande digitaliseringsarbete som 
inkluderar exempelvis informations- och IT-säkerhet kan kommunen minska risken för 
juridiska komplikationer gällande exempelvis GDPR.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 
Digitaliseringsstrategi 2021–2023 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Lars Lidén 
Sektorchef Digitaliseringschef  
 
 
Beslut skickas till 
Lars.liden@stenungsund.se 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Digitaliseringsstrategi 2021–2023 
 

Digitalisering i Stenungsunds kommun 
Digitaliseringens möjligheter att göra välfärden effektivare, mer tillgänglig och enklare för 
såväl invånare som medarbetare ska tas tillvara. Syftet med denna strategi är att ange en 
färdriktning för kommunens digitaliseringsarbete, visa hur digitaliseringen kan öka 
samhällsnyttan för de som bor och verkar i Stenungsunds kommun samt vara ett stöd till i 
förvaltningens digitaliseringsarbete.  
 
Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg för verksamheten och handlar därför i första 
hand om verksamhetsutveckling. Varje sektor och verksamhetsområde i Stenungsunds 
kommun förväntas löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra sina arbetssätt och 
processer. Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling och inför stora beslut och 
investeringar ska digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar för samhället, 
medborgare och verksamheter. 
 
Kommunen behöver arbeta systematiskt, samordna, prioritera och fatta välgrundade beslut i 
alla frågor som rör utvecklings- och förändringsarbete. Kommunen behöver också olika 
former av kunskaper, förmågor och resurser för att kunna bedriva ett framgångsrikt 
digitaliseringsarbete. 
 
För att digitaliseringsstrategin ska lyckas krävs ett högt fokus på följande områden: 
  

 Medborgarfokus - fokus på medborgarens behov  
 Förändringsledning - en kultur som uppmuntrar till att utveckla verksamhetens 

digitala mognad  
 Samverkan - andra aktörer tillför viktig erfarenhet och kunskap  
 IT-stöd - stabil och säker IT-leverans  

 
Förvaltningen ska planera digitaliseringsarbetet utifrån följande tre perspektiv:  
 

 Samhällsperspektivet  
 Medborgarperspektivet  
 Verksamhetsperspektivet  
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Varför behövs en digitaliseringsstrategi? 
Dagens samhälle präglas av en allt mer ökande digitalisering vilket gör att behovet av att 
transformera kommunens arbetsprocesser med hjälp av digitala lösningar ökar. Med en digital 
strategi kan kommunens verksamhet förbereda sig inför kommande digitala förändringar, då 
ett proaktivt förhållningssätt leder till goda tidsmarginaler och genomföranden för en 
verksamhet.  
 
En digitaliseringsstrategi skiljer sig från en IT-strategi. Till skillnad från en 
digitaliseringsstrategi talar inte en IT-strategi om hur teknologierna ska användas utan 
behandlar infrastrukturen av IT i en verksamhet. En IT-strategi används också som ett stöd för 
verksamheten, där en digitaliseringsstrategi istället är en förlängning av verksamheternas 
utvecklings- plan/strategi.  
 
Den digitala strategin belyser digitaliseringens betydelse samt hur ny teknologi kan användas 
på nya sätt för att skapa strategiska fördelar mot dess omvärld samt förstå kundens ökade 
digitala behov. 
 

Målbild 
 

 
 
  

Digitaliseringen ska bidra till att kommunens vision med tillhörande 
mål kan nås och infrias. Kommunen ska använda digitaliseringens 
möjligheter för att kunna erbjuda bästa möjliga service till invånare, 
besökare och näringslivet.

Kommunen ska utveckla nya arbetssätt och metoder med hjälp av 
digitalisering utifrån principen digitalt först, för att öka transparens, 
tillgänglighet och effektivitet.

De som bor och verkar i Stenungsunds kommun ska via snabbt och 
robust bredband kunna spara sin egen och andras tid genom att 
nyttja kommunens användarvänliga och säkra digitala tjänster och 
digitala medarbetare dygnet runt, året om.
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Förutsättningar för en framgångsrik digitalisering 
Kommunen ska stärka sin förmåga inom samtliga områden som utgör förutsättningar för ett 
framgångsrikt digitaliseringsarbete. Detta sker genom utbildningsinsatser, 
kompetensförsörjning och eventuella organisationsförändringar. 
 

 

 

Styrande principer 
Följande principer ska vara styrande för arbetet med verksamhetsutveckling inom 
digitalisering: 
 

 Digitaliseringsfrågan ska behandlas som en strategisk ledningsfråga på politisk nivå, 
kommunledningsnivå samt i respektive sektor och verksamhet. 

 Kommunen ska ha ett helhetsperspektiv när vi använder digitaliseringen som en 
naturlig del av vår verksamhetsutveckling och se till hela processen. 

 Kommunens förändringsarbete ska utgå från principen digitalt först. Detta innebär att 
kommunen, när det är möjligt, ska välja digitala lösningar. 

 Kommunen ska skapa förtroende inom organisationen och bland användare genom ett 
transparent och väl kommunicerat förändringsarbete. 

 Varje sektor ska ta fram en digitaliseringsplan. 
 

Prioriterade områden och insatser  
För att kunna få ut maximal nytta från investeringar inom digitalisering ska följande åtgärder 
vidtas: 
 

 Stärka chefer och medarbetares kunskaper och förmåga att arbeta med 
verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. 

 Ta fram en modell för nyttorealisering. 
 Stärka förmågan att arbeta med nyttorealisering och förändringsledning. 
 Öka medarbetares baskunskaper när det gäller användningen av digitala arbetsredskap. 
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 Bedriva ett aktivt arbete med informationssäkerhet och IT-säkerhet. 
 

Omvärldsbevakning och samverkan 
Genom omvärldsbevakning säkerställs att kommunen får del av andras kunskaper och 
erfarenheter inom digitaliseringsområdet. Omvärldsbevakningen bidrar även till 
inspiration, innovation och ökad beställarkompetens.  
 
Det är viktigt att omvärldsbevakning genomförs inom hela organisationen, att både chefer och 
medarbetare bedriver omvärldsbevakning. 
 
Genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra organisationer kan vi spara tid och 
resurser. Vi behöver aktivt följa vad som sker inom Sveriges kommuner och regioner, Inera1 
och Myndigheten för Digital Förvaltning. Det är även viktigt att med samverkar inom 
SOLTAK, Göteborgsregionen och VästKom. 
 

Informations- och IT-säkerhet 
I en digital värld där behovet av att använda information ökar, blir vikten av att säkerställa 
korrekt hantering av informationen allt viktigare. Individens integritet, säkerhet och 
rättigheter är grundläggande och kommunens förmåga att möta ny teknik med nya tjänster 
kommer vara beroende av förmågan att hantera säkerhetsfrågor. Informationssäkerheten 
syftar även på informationssekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 
 
Kommunen ska därför säkerställa ett proaktivt och kontinuerligt informations- och IT-
säkerhetsarbete. Arbetet med informations- och IT-säkerhet ska präglas av: 
 

 Arbetet är väl förankrat i organisationen. 
 Roller och ansvar är fastställda. 
 Arbetet sker strukturerat, systematiskt och med kontinuitet. 
 Proaktiva insatser exempelvis i form av riskanalyser och 

informationssäkerhetsklassningar. 
 Upprätthålla en tillförlitlig och robust plattform för IT-säkerhet. 
 Insatser för att eliminera risker eller för att sänka riskvärden sker kontinuerligt. 
 Kontinuitetsplaner framställs för verksamhets- och samhällskritiska 

informationstillgångar. 
 Kommunens och Soltaks förmåga att hantera IT- och informationssäkerhetsincidenter 

ska stärkas. 
 Aktivt arbeta med att identifiera och hantera säkerhetshot kring vår 

informationshantering och IT-tjänster. 
 Uppföljning av arbetet sker strukturerat och återkommande. 

 

 
1 Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Ineras uppdrag är att skapa 
förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och 
arkitektur 
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Digital infrastruktur 
Kommunens digitala infrastruktur ska stödja och möjliggöra digitaliseringsarbetet samt en 
fortsatt utveckling av kommunens digitala kommunikationskanaler såsom fiberförbindelser 
och trådlöst nätverk. 
 

Digital plattform 
Kommunen eftersträvar att uppnå en förhöjd effektivitet med hjälp av digitalisering. 
Kommunens digitala tjänster ska genom en strukturerad urvalsprocess generera kundnytta, 
effektiviseringar och kvalité. 
 
Stenungsund ska: 
 

 Utnyttja standardprodukter så långt det är möjligt. 
 Prioritera en väl sammanhållen plattform med helhetsperspektiv. 
 Kontinuerligt utvärdera våra tekniska lösningar och våra leverantörer. 

 
Den digitala plattformen ska vara: 
 

 Driftsäker, tillförlitlig och skalbar och innefatta en robust, säker och väl 
fungerande infrastruktur. 

 
Det digitala stödet ska vara: 
 

 Användarvänligt. 
 Lättanvänt och stödjande. 
 Åtkomliga oberoende av plats. 
 Verksamhetsutvecklande. 
 En möjliggörare att förenkla processer och förbättra vårt arbetssätt. 
 Tillhandahålla korrekt, uppdaterad och tillgänglig information. 
 Bidra till minskad manuell administration. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering av digitaliseringsarbetet sker årligen och i samband med 
uppföljningen redogörs för: 
 

 Status kring beslutade projekt och insatser. 
 Förändringar i verksamheternas resultat gällande digital mognadsgrad 

 
En sammanfattning av kommunens digitaliseringsarbete görs årligen. För 
redovisningen ansvarar digitaliseringschef. 
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