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Uppföljning augusti 2018 
Budget 11,8 mnkr, prognos 70,0 mnkr 

 

Periodens resultat och helårsprognos 
Utfallet för perioden uppgår till 66,8 mnkr, vilket kan jämföras med 42,9 mnkr vid samma 
period föregående år.  
Prognosen för helåret är 70,0 mnkr, vilket är 58,2 mnkr bättre än budgeterade 11,8 mnkr. 
Tomtförsäljning inom områdena Nyborgshöjd, Gullvivevägen och Stora Höga industriområde 
prognostiseras uppgå till 24,6 mnkr och är en del av förklaringen till den positiva avvikelsen. 
Förklaringen ligger även i de kommunövergripande medlen, som bland annat innefattar medel 
för driftkostnader för investeringar, och bedöms ge ett överskott om 24,8 mnkr.  
Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag är 1,8 mnkr bättre än budget. Finansnettot beräk-
nas bli 3,6 mnkr bättre än budget. Ett överskott för pensioner och arbetsgivaravgifter beräknas 
till 27,4 mnkr. Den främsta anledningen till överskottet är den interna intäkten i form av PO-
pålägg under finans. Vidare beräknas avsättningen för pensioner ge ett underskott om 3,3 
mnkr.  
Samtliga sektorer prognostiserar ett underskott och den sammantagna prognosen är ett under-
skott om 17,1 mnkr. Sektor utbildning prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr, vilket åter-
finns inom grundskolan och grundsärskolan. Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott 
om 3,6 mnkr och kan härledas till funktionshinderverksamheten. Till följd av höga kostnader 
för snöröjning och lägre intäkter kopplade till detaljplanering prognostiserar sektor samhälls-
byggnad ett underskott om 6,0 mnkr. Sektor stödfunktioners prognos är ett underskott om 5,0 
mnkr och beror främst på ökade kostnader för Soltak AB. Bolaget kommer att redovisa sin 
prognos under september månad. Osäkerhet råder kring hur den kommer att påverka 
Stenungsunds kommun.   
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 59,2 mnkr för perioden. Prognosen är 124,8 mnkr, 
vilket är 161,6 mnkr lägre än årets investeringsram. Avvikelsen beror på projekt som blivit 
förskjutna i tid.   
Stenungsundshem och Stenungsunds Energi redovisar positiva resultat för perioden, 27,2 
mnkr respektive 3,7 mnkr. Prognosen för helåret för Stenungsundshem uppgår till 30,2 mnkr 
och för Stenungsunds Energi till 5,0 mnkr. 
Antalet månadsavlönade anställda i juli var 2 318, en minskning med 122 jämfört med samma 
period föregående år.  Minskningen återfinns inom sektor socialtjänst. Sjukfrånvaron har gått 
ner från 7,1 % till 6,9 %.  
Av de av kommunfullmäktige fastställda målen bedöms 86 % bli uppfyllda eller delvis upp-
fyllda vid årets slut. Med hänvisning till detta görs också prognosen att Stenungsunds kom-
mun under 2018 kommer att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. 
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Resultaträkning 
 

 
Kommunen redovisar ett utfall per augusti om 66,8 mnkr, vilket kan jämföras med 42,9 mnkr 
vid samma period föregående år. Prognosen för året pekar på ett överskott om 70,0 mnkr.  
 
Intäkterna uppgår till 298,8 mnkr och har ökat med 1,9 mnkr jämfört med samma period före-
gående år, vilket motsvarar en ökning med 0,6 %. Den blygsamma ökningen beror på en 
minskning av de riktade statsbidragen som håller ner den totala intäktsökningen. Statsbidra-
gen uppgår till 97,0 mnkr, vilket är 15,6 mnkr lägre än föregående år. Bidragen från Migrat-
ionsverket har minskat till följd av färre ensamkommande barn och ändrade ersättningsnivåer 
för ensamkommande barn. Däremot har bidragen från övriga statliga myndigheter ökat och 
kan framför allt härledas till återsökt moms. Bidragen från Skolverket har ökat väsentligt se-
dan 2016 och beror till stor del på lärarlönelyftet. Bidragen från Arbetsförmedlingen har ökat 
till följd av de så kallade extratjänsterna, vilket är en ersättning för anställning av nyanlända. 
Försäljning av verksamhet har ökat och den största ökningen kan härledas till fler sålda plat-
ser inom gymnasiets verksamhet. Intäkter för försäljning av expolateringsfastigheter uppgår 
till 20,6 mnkr, att jämföra med 1,0 mnkr vid samma period föregående år.  
 
 

 
 
 
 
 

Bokslut Utfall Utfall Prognos Budget
 (mnkr) 2017 1708 1808 2018 2018
Verksamhetens intäkter 473,7 296,9 298,8
Verksamhetens kostnader -1 761,6 -1 161,8 -1 183,1
Avskrivningar -81,3 -50,4 -51,3 -80,5 -81,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 369,2 -915,3 -935,6 -1 419,7 -1 472,2

Skatteintäkter 1 332,4 890,9 919,8 1 376,4 1 382,0
Generella statsbidrag 134,1 83,7 92,0 130,7 123,0
Finansiella intäkter 5,0 4,4 7,0 7,4 3,2
Finansiella kostnader -26,8 -20,8 -16,4 -24,8 -24,2

ÅRETS RESULTAT 75,5 42,9 66,8 70,0 11,8

Redovisning av statliga bidrag
Utfall 1608 Utfall 1708 Utfall 1808

Migrationsverket 31 345 58 634 31 807
Socialstyrelsen 5 301 4 007 4 128
Skolverket 15 445 26 723 28 686
Arbetsförmedlingen 2 397 6 208 9 832
Försäkringskassan 9 158 7 750 8 403
Övriga statliga myndigheter 409 9 250 14 105
Summa 64 055 112 572 96 961
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Kostnaderna för perioden uppgår till 1 183,1 mnkr, vilket är 21,3 mnkr högre än vid samma 
period föregående år.  
Lönekostnaderna uppgår till 795,6 mnkr, vilket är 22,2 mnkr högre än föregående år. Ökning-
en motsvarar 2,9 %. Förra årets lönerevision innebar en ökning med 3,2 %. Samtliga yrkeska-
tegorier förutom de inom lärarförbundet har fått utbetalt 2018 års löner. Färre antal årsarbe-
tare förklarar diskrepansen mellan lönerevisionerna och löneökningarna.  Antalet årsarbetare 
(åa) har minskat från 2 190 åa under 2017 till 2 157 åa under 2018. Det är i sektor socialtjänst 
som minskningen skett. Kostnaderna för pensioner uppgår till 37,1 mnkr, vilket motsvarar en 
ökning med 8,8 mnkr. Detta är en effekt av att allt fler personer tjänar över den gräns som 
krävs för att tjäna in förmånsbestämd ålderspension. Köp av huvudverksamhet uppgår till 
171,7 mnkr, vilket är 35,7 mnkr högre än föregående år. Sektor utbildning står för merparten 
av ökningen till följd av fler köpta gymnasieplatser. Kostnaderna för fastigheter och fastig-
hetsentreprenader har ökat med 4,9 mnkr och beror på ökade kostnader för snöröjning.   
 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader kommenteras på 
sidan 11 under Kommentarer till augustiresultat samt prognos. 
 
 

Balanskravsresultat 
Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte översti-
ger intäkterna. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsvinster/förluster som upp-
kommit vid försäljning räknas bort samt förändringen av den delen av pensionsförpliktelserna 
som intjänats före 1998.  Balanskravsresultatet för augusti månad uppgår till 64,7 mnkr och 
prognosen för helåret är 61,5 mnkr. 
 
 

  

Avstämning av balanskrav, mnkr
2016 2017 augusti 2018 Prognos-18 Budget -18

Redovisat resultat 138,0 75,4 66,8 70,0 11,8
Realisationsvinster - - - - -
Resultat efter realisationsvinster 138,0 75,4 66,8 70,0 11,8
Pensionsförpliktelser före 1998 -25,7 -11,6 -2,1 -8,5 -10,8
Sänkning av diskonteringsräntan - - - - -
Resultat enligt balanskrav 112,3 63,8 64,7 61,5 1,0
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Balansräkning 
 

 
 

  

Balansräkning 2018
Bokslut Utfall Utfall Prognos Budget

2017 1708 1808 2018 2018
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 1 338,9 1 311,5 1 353,7 1 398,7 1 716,0
Finansiella anläggningstillgångar 138,9 150,2 138,5 138,9 149,9
Anläggningstillgångar 1 477,8 1 461,7 1 492,2 1 537,6 1 865,9

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 144,8 163,7 152,1 121,7
Kassa o bank 54,1 142,7 16,1 25,0
Exploateringsområden 58,6 61,1 62,6 60,0
Summa omsättningstillgångar 257,5 367,5 230,8 206,7 251,6

SUMMA TILLGÅNGAR 1 735,3 1 829,2 1 723,0 1 744,3 2 117,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital 114,9 114,9 190,3 190,3 138,3
Årets resultat 75,4 42,9 66,8 70,0 11,8
Summa eget kapital 190,3 157,8 257,1 260,3 150,1

Avsättningar och skulder
Avsättning pensioner inkl löneskatt 553,0 554,6 558,4 558,4 547,0
Avsättning deponi 4,1 4,2 4,0 4,4 4,0
Kortfristiga skulder 340,5 366,7 320,0 338,2 1 288,0
Långfristiga skulder 647,5 745,9 583,5 583,0 128,4
Summa skulder 1 545,1 1 671,4 1 465,9 1 484,0 1 967,4

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPIT 1 735,3 1 829,2 1 723,0 1 744,3 2 117,5

Soliditet 10,9% 8,6% 14,9% 14,9% 7,1%
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Finansuppföljning 
Kommunens totala låneskuld uppgår per den 31 augusti till 480 mnkr, vilket innebär en 
minskning med 70 mnkr jämfört med årsskiftet. Då investeringstakten är väsentligt lägre än 
budgeterat bedöms ingen ökad upplåning ske under hösten.  
Till följd av det fortsatt låga ränteläget samt att ett par lån till relativt hög ränta har amorterats 
bort har snitträntan sjunkit med 33 punkter jämfört med snitträntan i bokslut 2017. Ränte-
bindning avseende tiden 1<2 år ligger över tillåtet värde enligt finanspolicyn (30%), vilket har 
med förfallostruktur samt mätdatum att göra. I bokslutet för 2018 så kommer räntebindningen 
ligga inom finanspolicyns ramar. 
Saldot på checkkontot uppgick per 31 augusti till -11,0 mnkr.  
Löptid och ränta 

förfall 
Rta i % 

Bokslut 2017 

Rta i % 

Aug -18 

Lånebelopp 

i mnkr 

Andel 

i % 

<1 år 1,17 % 0,53 % 200 42 

1<2 år 1,50 % 1,18 % 200 42 

2<3 år 1,33 % 3,26 % 30 6 

3<4 år 3,26 % 2,71 % 50 10 

4<5 år 2,71 % - - - 

5<6 år - - - - 

S:A 1,53 % 1,20 % 480 100 

Portföljen omfattar Kommunens och Fjärrvärmens lån. 

 

Snittränta vid vald tidpunkt på kommunens låneportfölj  
31/12 2014 2015 2016 2017 

 

Aug 2018 
procent 2,77 1,79 1,59 1,53 1,20 
 

 

Kommunkoncernens samlade skulder (mnkr) 
 2014 2015 2016 2017 Aug 2018 

Kommunen 284 500 528 478 408 

Fjärrvärmen 96 90 82 72 72 

Stenungsundshem AB 483 470 527 508 465 

Summa 863 1060 1 137 1 058 945 
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Driftbudgetavräkning 

 
 

Kommentarer till augustiresultatet och prognos 2018 
 
Politisk verksamhet 
Resultatet per augusti uppgår till 638 tkr. 
Orsaken till det positiva resultatet är bl a 
att kostnader för kommunrevisionen och 
valet inte uppkommit tom augusti. Progno-
stiserat resultat för helår är 0. 
 

Kommunövergripande 
De kommunövergripande medlen omfattar 
bland annat centrala medel avsatta för lö-
neökningar, volymförändringar, ökade 
driftskostnader till följd av investeringar 
och medlemsavgift till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund. Prognosen för 

Bokslut Utfall tom Budget Prognos Avvikelse

tkr 2017 aug 18 2018 2018 i tkr i % i april

Politisk verksamhet -9 918 -5 694 -9 498 -9 498 0 0% 0

Kommunövergripande -27 873 -21 974 -77 429 -52 583 24 846 32% 11 600

Sektor utbildning -2 500 -4 500
Sektorsövergripande -6 164 -6 834 -9 530 -10 230 -700 -7% 200
Förskola -160 198 -108 581 -165 737 -163 737 2 000 1% 1 200
Grundskola -317 244 -216 406 -316 085 -319 085 -3 000 -1% -6 500
Gymnasium -101 336 -71 146 -104 857 -104 657 200 0% 0
Särskola * -22 348 -15 999 -21 444 -23 544 -2 100 -10% -1 500
Staben -54 391 -34 681 -52 945 -51 595 1 350 3% 1 500
Kompetens och utveckling -27 546 -21 095 -28 170 -28 720 -550 -2% 300
Kultur Fritid -36 863 -24 335 -38 858 -38 558 300 1% 300

Sektor socialtjänst -3 600 -3 100
IFO -129 577 -74 348 -106 467 -105 717 750 1% 765
varav försörjningsstöd -22 738 -15 766 -23 976 -23 676 300 1% 0
Funktionshinder -146 498 -108 246 -153 249 -157 999 -4 750 -4 475
Vård och omsorg -242 269 -161 920 -240 093 -239 693 400 0% 610

Sektor Samhällsbyggnad -6 000 -4 800
Samhällsbyggnad, inkl färdtjänst -47 989 -37 749 -51 161 -56 661 -5 500 -11% -4 800
Idrott och anläggning -28 146 -18 192 -26 488 -26 988 -500 -2% 0
 - Avfall (avgiftsfinansierad) 1 307 0 0 0 0 0
 - VA (avgiftsfinansierad) 269 0 0 0 0 0

Sektor stödfunktioner -5 000 -3 500
Stödfunktioner -53 842 -42 182 -58 470 -62 620 -4 150 -7% -3 500
 - Fastighet (intäktsfinansierad) 1 716 -1 764 398 -452 -850 0
 - Måltid (intäktsfinansierad) 224 2 239 170 170 0 0

Kalkylerad kapitalkostnad 98 564 -62 793 102 002 99 339 -2 663 -3% 1 298
Avskrivningar -81 040 51 314 -81 575 -80 482 1 093 1% -2 925

Nettokostnad -1 391 162 -980 386 -1 439 486 -1 433 310 6 176 0% -5 927

Finansverksamheten 1 442 432 1 028 098 1 451 311 1 478 671 27 360 2% 36 567

Resultat före 
jämförelsestörande poster 51 270 47 712 11 825 45 361 33 536 284% 30 640
Tomtförsäljning 24 105 19 087 0 24 600 24 600 24 600

Årets resultat 75 375 66 799 11 825 69 961 58 136 492% 55 240

Avvikelse        
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helår pekar på ett överskott om 24 846 tkr. 
Största enskilda prognostiserade avvikel-
sen beror på lägre investeringsvolym än 
budgeterat. Vidare förväntas de budgete-
rade medlen för volymökningar samt de 
kommunövergripande personalrelaterade 
kostnaderna generera ett överskott.  
 
Sektor utbildning 
Sektor utbildning redovisar ett underskott 
om 7 386 tkr per augusti. Sektorn progno-
stiserar ett underskott om 2 500 tkr för 
2018. Sektorn förväntas ta del av väl-
färdsmiljarderna med 1 512 tkr vilket vägts 
in i prognosen för helåret. 
 
Sektorsövergripande 
Redovisat resultat för det sektorsövergri-
pande ansvaret är ett underskott om 481 
tkr. Underskottet beror på ökade kostnader 
för skolskjuts avseende grundskolan. Kost-
nadsökningen är en konsekvens av högre 
priser i kombination med ökat antal elever 
som reser. Prognosen för 2018 är ett un-
derskott om 700 tkr. 
 
Förskola 
Verksamheten förskola redovisar ett över-
skott om 1 871 tkr per augusti. Överskottet 
beror på att förskolorna, under våren haft 
fler barn i verksamheten än budgeterat. 
Antalet barn har dock minskat inför hösten 
och ligger väl under budget per augusti. 
Samtidigt har verksamheten vidtagit åtgär-
der för att anpassa sina kostnader till det 
lägre barnantalet och prognosen för 2018 
är ett överskott om 2 000 tkr. 
 
Grundskola 
Grundskolans redovisade resultat per au-
gusti är -5 707 tkr. Grundskolan har pre-
senterat ett åtgärdsprogram vars mål är att 
verksamheten ska begränsa budgetöver-
skridandet för 2018 och vara i balans i 
budget 2019. Uppföljning av åtgärderna 
visar att framsteg har gjorts men också att 
ytterligare arbete kvarstår. Underskottet 
kan framför allt härledas till Kristine-

dalskolan, Ekenässkolan, Ucklumskolan 
och Jörlandaskolan. Prognosen för 2018 är 
ett underskott om 3 000 tkr vilket också är 
den nivå som krävs för budget i balans 
2019. 
 
Gymnasium 
Gymnasiet redovisar ett underskott om 
1 241 tkr per augusti. Prognosen för året är 
ett överskott om 200 tkr. Antalet sålda 
platser har ökat något inför höstterminen 
och fler elever än beräknat på språkintro-
duktionen befinner sig fortfarande i en 
asylprocess vilket får en positiv effekt på 
gymnasiets intäkter. Pga alltför små grup-
per, begränsas antalet inriktningar på Sam-
hällsprogrammet under höstterminen sam-
tidigt som vissa individuella val inte blir 
aktuella. 
 
Särskola 
Resultatet för grund- och gymnasiesärskola 
är ett underskott med 1 703 tkr. Särskolans 
budget minskades 2018 med 1 500 tkr 
samtidigt som antalet elever ökat, framför 
allt inom grundsärskolan vilket lett till att 
en omställning av kostnaderna inte varit 
möjlig. Ett underskott prognostiseras om 
2 100 tkr. 
 
Staben 
Staben redovisar ett överskott om 627 tkr 
och prognostiserar ett överskott om 1 350 
tkr för 2018. Till grund för överskottet 
ligger lägre kostnader för tilläggsbelopp 
och administration samt i viss utsträckning 
intäkter från etableringsschablonen. 
 
Kultur och fritid 
Redovisat resultat för kultur och fritid är 
1 563 tkr och verksamheten prognostiserar 
ett överskott för 2018 om 300 tkr. Kultur 
och fritid har ett antal aktiviteter i sin bud-
get som kommer att börja generera kostna-
der under hösten vilket förklarar skillnaden 
mellan redovisat resultat och prognos. 
 
Kompetens och utveckling 
Kompetens och utveckling redovisar ett 
underskott om 2 315 tkr per augusti och 
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prognostiserar ett underskott på hela 2018 
om 550 tkr. Underskottet härrör från vux-
enutbildningen och beror delvis på dubbla 
chefslöner i början av året. Arbetsmark-
nadsenheten prognostiserar en budget i 
balans.  
 
Sektor socialtjänst 
Sektor socialtjänst redovisar ett resultat på 
-7 906 tkr. Prognosen för sektorn är ett 
underskott om 3 600 tkr för 2018. Åtgärder 
pågår fortsatt för att få budget i balans till 
2019.  
Vård och omsorg      
Resultatet per augusti är negativt och upp-
går till 1 908 tkr. Prognosen på helår är ett 
överskott på 400 tkr.  
Underskottet per augusti förklaras av per-
sonalkostnader under sommaren som häm-
tas hem under hösten. Verksamheten har 
en stängd avdelning på SÄBO som öppnas 
igen under december. 
IFO/ funktionshinder  
Resultatet per augusti är negativt och upp-
går till 5 600 tkr. Underskottet per augusti 
förklaras av omställningskostnader för 
flyktingverksamhet på kommunens egna 
boende, detta kommer kompenseras under 
hösten med välfärdsmiljarderna. Prognosen 
på helår är -5 300 tkr och förklaras av 
ökade kostnader på egna LSS-boende till 
följd av brukare med ökat vårdbehov samt 
köpta platser inom LSS.  
Sektorsledning genererar ett överskott om 
1 300 tkr som består av utbildningsmedel 
samt statliga medel till välfärdsteknik som 
ska fördelas ut till vård och omsorg och 
funktionshinderverksamhet.  
 
Sektor samhällsbyggnad 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgifts-
finansierad verksamhet redovisar ett un-
derskott om 4 174 tkr till och med augusti. 
Prognos för helår är ett underskott om       
6 000 tkr. 

Ledning redovisar ett underskott per au-
gusti på 312 tkr. Prognos för helår är ett 
underskott om 300 tkr. 
Mark exploatering redovisar ett överskott 
om 304 tkr till följd av högre intäkter än 
budgeterat, vilka väntas bli lägre under 
resterande del av året. Prognosen för helå-
ret är 0 tkr.  
Plan redovisar ett underskott om 770 tkr, 
varav översiktsplanering (ÖP) visar ett 
överskott på 356 tkr och plan inklusive 
trafik visar ett underskott på 1 137 tkr. På 
grund av ändrade tidplaner inom plan 
kommer flera av de planerade detaljplaner-
na att skjutas på framtiden vilket innebär 
ett intäktsbortfall under året. Samtidigt 
förväntas kostnader för konsulter inom ÖP 
bli lägre. Inom trafikverksamheten har man 
haft vakanser vilket förväntas ge ett litet 
överskott på helåret. Sammantaget är pro-
gnosen för hela planverksamheten ett un-
derskott om 650 tkr för helåret.  
Bygglov redovisar ett överskott till och 
med augusti på 420 tkr. Överskottet beror 
på ökade intäkter, både avseende bygglov-
särenden samt en ökning av sanktionsav-
gifter. Intäkterna förväntas ligga kvar på 
liknande nivå under resten av året. Progno-
sen för helåret är ett överskott om 500 tkr.  
Miljö Hälsoskydd visar ett överskott på 
286 tkr. Detta förklaras med lägre perso-
nalkostnader till följd av vakanser och 
sjukfrånvaro. Intäkterna är lägre än budge-
terat, men förväntas ligga i nivå med bud-
get vid årets slut. Prognos för helår är ett 
överskott om 100 tkr. 
Teknisk verksamhet visar ett underskott för 
perioden om 4 638 tkr. 
Resultatet fördelar sig på enheten gata/park 
som visar ett underskott på 4 237 tkr, en-
heten idrott anläggning inkl. hamnen som 
visar ett underskott om 534 tkr samt över-
gripande som visar ett överskott om 133 
tkr. Prognosen för teknisk verksamhet som 
helhet visar på ett underskott om 6 300 tkr.  
Prognosen för gata park beror på höga 
kostnader kopplat till snöröjning, där upp-
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handling av snöröjning och vinterväghåll-
ning för säsongen 2017/2018 gjordes sent 
under hösten 2017 och blev dyrare än vad 
man kunde förutse. Dessutom har det varit 
en snörik vinter samt att halkbekämpning-
en varit omfattande vilket också bidragit 
till underskottet. I prognosen ligger också 
en förväntad högre kostnad för beläggning-
sunderhåll. Idrott Anläggning prognostise-
rar ett underskott om 500 tkr vilket i sin 
helhet förklaras av lägre intäkter under 
perioden. Vikande intäkter i simhallen be-
ror på extremväder som startade redan i 
maj och höll i sig under hela sommaren. 
Avvaktan med inköp av årskort går också 
att skönja. Vidare har underhållsarbete som 
utförts i ishallen under maj månad innebu-
rit ett intäktsbortfall då ishallen hållit 
stängt.  
Färdtjänst redovisar ett överskott om 51 
tkr. Prognos för helår är ett överskott om 
150 tkr. 

Bostadsanpassning redovisar ett överskott 
om 485 tkr. Prognos för helåret visar på ett 
överskott på 500 tkr kopplat till färre in-
kommande ärenden.  
VA-enheten, avgiftsfinansierad 
Vatten och avlopp visar ett överskott för 
perioden med 1 137 tkr, varav VA-teknik 
visar ett överskott med 1 227 tkr och VA 
Strävliden ett underskott med 90 tkr. På 
VA-teknik beror resultatet på att lönekost-
naderna är lägre än budgeterat på grund av 
vakanser. Även drift- och underhållskost-
nader är lägre än budgeterat för perioden. 
Dessa förväntas öka under året. Intäkterna 
förväntas öka något under året då man på 
enheten har gjort en inventering av abon-
nenterna vilket lett till ökad fakturerbarhet.   
Prognosen för helåret visar på ett överskott 
om 1 000 tkr.  
Avfall, avgiftsfinansierad 
Avfall inklusive slam visar ett överskott 
för perioden med 2 489 tkr.  
Resultatet beror bland annat på att det har 
varit högre intäkter för flera materialslag. 
Kostnad för avfallshantering på Kläpp har 

varit lägre än väntat, vilket kommer att 
påverka resultatet på helåret. Man har även 
arbetat aktivt med kostnadskontroll vilket 
lett till att administrativa kostnader såsom 
till exempel konsulttjänster har varit låga 
under perioden. Prognosen för helåret visar 
på ett överskott på 1 500 tkr.  
Tomtförsäljning 
Utfallet av tomtförsäljning uppgår till 
20 587 tkr i augusti. Prognosen för helåret 
uppgår till 24 600 tkr. 
Försäljning av tomt på Nyborgshöjd har 
genererat intäkter om ca 14 000 tkr. 
Försäljning av tomter på Gullvivevägen 
pågår. Slutbetalning på flera av tomterna 
har skett under året och några till kommer 
sannolikt att ske under hösten.  
Även inom Stora Höga industriområde 
södra kommer slutbetalning sannolikt att 
ske under hösten 2018 då handpenning 
inkommit för nio tomter och försäljningar 
för närvarande pågår.  
 
Sektor stödfunktioner 
Totalt redovisar sektorn ett underskott om 
3 103 tkr per augusti. Prognosen för helåret 
beräknas till ett underskott om 5 000 tkr. 
Sektorn förväntas ta del av välfärdsmiljar-
derna vilket vägts in i prognosen.  
Stödfunktioner 
Resultatet för perioden uppgår till -3 202 
tkr. Underskottet beror på ökade kostnader 
för Soltak AB:s tjänster utifrån en volym-
baserad debitering. Därutöver tillkommer 
högre kostnader för dyrare och fler licenser 
samt dubbla kostnader vid migrering till ny 
IT-miljö. Prognosen för helår beräknas till 
ett underskott om 4 150 tkr. I prognosen 
har sektor stödfunktioner inte tagit höjd för 
Soltak AB:s kommande underskott för 
2018. Soltak kommer under september 
månad redovisa resultat samt prognos.    
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Fastighet 
Fastighets resultat är negativt och uppgår 
till 2 028 tkr. Det negativa resultatet kan 
bland annat hänföras till kostnader för 
”tomhyror”, ej uthyrda lokaler samt förlust 
vid försäljning av Röda huset. Resterande 
underskott kan hänföras till den kalla vin-
tern men även till den varma sommaren 
vilket resulterat i att kostnaderna överstigit 
budget både för el och fjärrvärme. Vintern 
har även medfört höga kostnader för 
snöröjning, halkbekämpning och sandupp-
tagning.  
Administration, lokalvård och vaktmästeri 
kommer tillsammans att generera ett över-
skott, vilket kommer att användas till utö-
kat underhåll. Totalt kommer fastighet att 
genomföra utökat underhåll för cirka 1,2 
mnkr.  
Fastighet prognostiserar vid årets slut ett 
underskott om 850 tkr. Underskottet utgörs 
av förlust vid försäljning av Röda huset. 
Måltid 
Måltids prognos är vid årets slut budget i 
balans. Resultatet per augusti uppgår till 
2 126 tkr vilket är helt normalt för måltids 
verksamhet, eftersom kostnaderna för 
sommarmånaderna är lägre än för övriga 
månader.   
 
Finansverksamheten 
Skatteintäkter och statsbidrag 
Årets skatteintäkter och statsbidrag pro-
gnostiseras till 1 507 106  tkr, vilket är      
1 759 tkr högre än budget. Prognosen är 
baserad på SKL:s prognos enligt cirkulär 
18:27.  
Skatteintäkterna är 2 786 tkr lägre än bud-
get och de generella statsbidragen 4 545 tkr 
högre. Dessa innefattar del av de så kallade 
välfärdsmiljarderna som delvis intecknats 
för behov som uppstått inom skola, social-
tjänst och fastighet. I slutet av året beslutar 
Boverket om kommunen ska få bidrag för 

ökat bostadsbyggande. På grund av osä-
kerhet i utfallet av beslutet är detta inte 
beaktat i prognosen.   
 
Finansiella intäkter och kostnader 
Finansnettot för perioden uppgår till -9 509 
tkr och prognosen för helåret är -17 417 
tkr, vilket är 3 597 tkr bättre än budget.  
De finansiella intäkterna pekar för helåret 
på ett överskott om 4 183 tkr främst tack 
vare överskottsutdelning om 3 285 tkr från 
Kommuninvest.  
Prognosen för de finansiella kostnaderna är 
586 tkr högre än budget. Detta förklaras 
med att de finansiella kostnaderna kopp-
lade till pensionsskulden förväntas gene-
rera ett underskott, vilket är baserat på 
KPA.s augustiberäkning.  
 
Pensioner och arbetsgivaravgifter 
Den sammantagna prognosen för pensioner 
och arbetsgivaravgifter för helåret är ett 
överskott på 22 004 tkr. 
Avsättningar till pensioner som är baserad 
på KPA:s beräkning pekar på ett under-
skott om 3 570 tkr. Fluktuationer i beräk-
ningen innebär en svårighet för kommunen 
att säkerställa prognosen av pensionskost-
nader.     
Nettot av utbetalning av arbetsgivaravgif-
ter och intäkter av PO-pålägg från verk-
samheten visar ett överskott mot budget på 
25 325 tkr. Det budgeterade arbetsgivarav-
gifterna är baserade på en högre lönekost-
nad än prognosen, vilket medför lägre 
kostnader. Pensionskostnaderna har ökat 
och därför är PO-pålägget högre än budge-
terat. 
 
 
 
  



 

 11 

Augustiresultat samt prognos för bolagen 
 

 
 
 
 
 
Stenungsundshem AB 
Resultatet före skatt per augusti uppgår till 
33,0 mnkr.  
Intäkterna är 6,3 mnkr högre än budget 
beroende på försäljning av fastighet, bo-
stadsrätt samt maskiner och inventarier. 
Vidare har vakansgraden varit lägre vilket 
ökat ersättningen från hyresgästerna. Kost-
naderna är lägre framförallt beroende på 
lägre taxekostnader samt underhåll som 
inte utförts ännu. 
Kapitalkostnader är 0,8 mnkr lägre bero-
ende på det fortsatt låga ränteläget. 
 
Prognos  
Prognosen för nettoomsättning förväntas 
bli 5,8 mnkr, vilket förklaras med försälj-
ningen av fastighet och bostadsrätt. De 
låga räntorna bidrar också till den positiva 

prognosen. Kostnader väntas emellertid 
öka under senare delen av året.    
 
Stenungsunds Energi och Miljö AB 
Resultatet per augusti uppgår till 3,7 mnkr. 
Både resultat och försäljning följer budget 
och inga avvikelser mot budget förväntas 
heller för helåret. 
 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 
Intäkter och kostnader beräknas följa bud-
get. 
 
 
 
 
 
 

Utfall 2018-08 Prognos 2018 Utfall 2018-08 Prognos 2018 Utfall 2018-08 Prognos 2018
Intäkter 126,0 185,3 29,9 45,6 1,6 2,3
Kostnader -70,8 -113,2 -20,7 -32,3 -1,2 -1,7
Avskrivningar -22,2 -33,2 -4,7 -7,1 -0,4 -0,6

Finansiella intäkter - - - - - -
Finansiella kostnader -5,8 -8,7 -0,8 -1,2 - -

27,2 30,2 3,7 5,0 0,0 0,0

0,0

Stenungsunds Energi och 
Miljö AB

Stenungsundshem AB Stiftelsen Stenungunds 
Fjärrvärme

Periodens resultat efter 
finansiellla poster

Periodens 
rörelseresultat 33,0 38,9 4,5 6,2 0,0
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Investeringsuppföljning 
 
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 
59,2 mnkr för perioden. Prognosen är 
124,8 mnkr, vilket är 161,6 mnkr lägre än 
årets investeringsram.  
 
Fastighetsrelaterade investeringar 
De fastighetsrelaterade investeringarna 
uppgår till 41,8 mnkr till och med augusti. 
Prognos för helåret är 77,9 mnkr. Budget 
2018 är 130,0 mnkr och avvikelsen beror 
på projekt som startas upp senare än be-
räknat. I första hand rör det sig om tre 
större projekt, Hallerna förskola, Brud-
hammars nya förskola och Gruppboende 
LSS Svenshögen. Projektering av Hallerna 
förskola startas upp våren 2019 och bygg-
nation beräknas starta hösten 2019. Brud-
hammars nya förskola startar under 
höst/vinter 2018. När det gäller gruppbo-
ende i Svenshögen inväntar man förhands-
besked angående bygglov och byggstart 
beräknas ske tidigast hösten 2019 efter 
beslut i KF angående utformningen av bo-
endet och antalet lägenheter. Stenungsund 
arena inklusive friskvårdsanläggningen 
beräknas överskrida årets budget och 

kommer behöva ta planerad budget för 
2019 i anspråk. 
 
Övriga investeringar 
Samhällsbyggnad har en lägre prognos 
vilket till största del beror på att markinköp 
inte beräknas ske enligt budget. 
Avvikelserna när det gäller gatu- och VA-
investeringar är i huvudsak avvikelser i tid 
för när intäkterna respektive utgifterna 
uppstår. Ofta blir projekten förskjutna i tid. 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Den avgiftsfinansierade verksamheten be-
räknar investera 10,8 mnkr, att jämföra 
med budgeterade 61,6 mnkr.  
En stor förklaringspost till avvikelsen avser 
investeringen för sammanbyggnad 
färskvattenledning som sker i samarbete 
med Kungälvs kommun och kommer att 
bli förskjuten i tid. För kommunalt avlopp 
Svartehallen/Sågen pågår förprojektering. 
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Investeringsuppföljning
Investerat 
tom 2017 Ram 2018

Utfall tom 
aug 2018

Prognos 
2018 Avvikelse

Fastighetsrelaterade investeringar
Hallerna förskola 160 platser 5 093 447 500 4 593
Brudhammars förskola-nybyggnation 227 47 000 1 437 4 433 42 567

Fregatten-ombyggnation 600 62 600 0
Idrottshall Hallerna samt tillb. Hallerna skola 6 000 136 1 136 4 864

LSS-boende Svenshögen 23 21 116 50 700 20 416

-inventarier Svenshögen 550 0 0 550

Jörlanda måltid 5 100 39 135 4 965

-inventarier Jörlanda måltid 500 0 0 500

-inventarier Spekeröd skola 1 171 80 36 80 0

Nösnäs upprustning C-plan samt Entré 3 864 336 258 258 78

- Nösnäs aula 3 348 318 4 698 -1 350

Blockvägg Fregatten 870 870 870 0

Processal Nösnäs 5 675 832 4 832 843

Stenungsund Arena - Simhall /friskvårdsanläggning 152 638 39 008 33 011 51 501 -12 493

Omf investeringsmedel till friskvårdsanläggning -17 000

Myndighetskrav 1 150 0 400 750

Flytt/anpassning Röda huset 2 287 0 0 2 287

Fastighet-Verksamhetens behov/förstudier 8 314 4 292 7 760 554

Summa fastighetsrelaterade investeringar 130 027 41 788 77 903 69 124

Övriga investeringar
E-strategi bla E-arkiv, Ärendehant.system medb.service 6 500 6 500 6 500 0

Investeringsreserv 1 810 0 1 810 0

Utebadplatser 2 293 0 1 000 1 293

Gräsklippare 350 158 350 0

Bryggor löpande 86 159 159 -73

Idrott-Större investeringar bla spont/mudd kaj 2 383 0 0 2 383

Trafiksäkerhetsåtgärder, bla genomfart Std 948 156 540 408

Tillgänglighetsanp., pendelparkeringar 1 573 0 0 1 573

Gång och cykelvägar - löpande 1 570 0 50 1 520

Utbyte belysningsstolpar 35 0 35 0

Cykelpumpar 44 2 44 0

Planskild korsning/Nösnäsmotet 500 0 500 0

Busshållplats väg 770/Hamnvägen 4 933 133 332 4 601

Bussvändplats och parkering Kopperskolan 2 000 0 0 2 000

Tillgänglighet stationen 1 000 0 0 1 000

GC-väg Vallenvägen och Svenshögen 2 500 0 30 2 470

Pendelparkering Nösnäs 0 253 253 -253

GC-väg Stora Höga väg 574, enligt cykelplan 1 000 0 750 250

Upprustning lekplatser 4 172 228 457 457 -229

Uppdatering av ärendehanteringssystem 385 115 101 115 0

Reparation av bro vid vårdcentral 2 300 407 1 500 800

Geoteknik Kyrkenorum, skredrisk -714 4 464 0 0 4 464

Samhällsbyggnad-Scanning, bygglov, IT, servrar mm 2 200 277 577 1 623

Direktarkiveringsmodul 250 37 250 0

E-tjänster 500 0 0 500

Markköp för kommande exploatering 20 245 0 0 20 245

Summa övriga investeringar 59 827 8 640 15 252 44 575
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Investeringsuppföljning
Investerat 
tom 2017 Ram 2018

Utfall tom 
aug 2018

Prognos 
2018 Avvikelse

Löpande investeringar
Stödfunktioner 5 513 2 605 5 513 0

IFO/Funktionshinder 1 070 510 1 015 55

Vård och omsorg 5 970 1 785 4 306 1 664

Måltid 1 895 121 1 895 0

Samhällsbyggnad 1 050 32 1 050 0

Fastighet - energi och säkerhet 9 216 4 162 7 682 1 534

Fastighet-egna behov 830 116 830 0

Förskola 990 39 990 0

Grundskola 1 380 127 722 658

Idrott/Anläggning 763 0 690 73

Kompetens och utveckling 0 0 0 0

Kultur/Fritid 450 150 406 44

Gymnasium 2 222 490 2 222 0

Summa löpande investeringar 31 349 10 137 27 321 4 028

Avgiftsfinansierad verksamhet
Sammanbyggnad färskvattenledning 391 15 000 467 1 500 13 500

Ucklums ARV. Upprustn/modernisering 1 569 3 431 731 1 500 1 931

Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen 73 20 984 198 500 20 484

Uppgrad, renov, VA-ledningar 6 838 594 2 750 4 088

Strävliden (energieff., reningssteg, luftning) 1 224 146 0 146 0

Nya pumpstationer 1 221 46 1 221 0

Slamhantering 5 000 0 2 000 3 000

Slamavvattning Strävliden 1 387 103 0 103 0

Underhåll/renovering pumpstationer 300 268 300 0

Uppgradering av tillstånd 600 0 600 0

Återvinningscentral inkl inpasseringssystem 8 000 10 210 7 790

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 61 623 2 314 10 830 50 793

Gatuinvestering exploateringsområden
Gatukostnadsersättningar -15 472 -2 537 -3 887 -11 585

Kostnader gata 29 800 309 309 29 491

Summa gatuinvestering exploateringsområden 14 328 -2 228 -3 578 17 906

VA-investering exploateringsområden
VA-anslutningsavgifter -35 312 -4 627 -8 179 -27 133

Kostnader va 7 550 3 175 5 249 2 301

Summa VA-investering exploateirngsområden -27 762 -1 452 -2 930 -24 832

Summa investeringar 269 392 59 199 124 798 161 594
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Personal  
 
Tillsvidare- och visstidsanställda 
Antalet månadsavlönade anställda den 31 juli var 2 318, en minskning med 122 st anställ-
ningar jämfört med samma mätdatum 2017. Antalet tillsvidareanställda i kommunen den 31 
juli var vid mättillfället 2 127, en minskning med 15 anställda jämfört med mätningen 31 juli 
2017. Antalet visstidsanställda den 31 juli var 192, vilket är 30 färre än vid samma tillfälle 
2017. Det kan konstaterats att antalet anställda inom sektor samhällsbyggnad, har ökat relativt 
mycket mellan 2018-03-31 till 2018-07-31, sett till sektorns storlek (från 106 till 118). Ök-
ningen består dock bara till liten del av tillsvidareanställningar (5 st), resterande del är tidsbe-
gränsade anställningar som har ökat över hela sektorn. Stödfunktioner har oförändrat antal 
anställda och sektor utbildning och sektor socialtjänst har färre antal månadsavlönade än före-
gående mätperiod 31/3 2018. 

Anställda per sektor 31/7 
2017 

31/3 
2018  31/7 

2018  

Sektor Antal  Åa Andel Antal  Åa Andel Antal Åa Andel 

Utbildning 1 168 1 117 49,4% 1 243 1 188,8 50,9% 1 123 1 083,0 48,4% 

Socialtjänst 901 787,3 38,1% 892 776,3 36,6% 878 769,3 37,9% 

Samhällsbyggnad 101 98,3 4,3% 106 102,5 4,4% 118 113,9 5,0% 

Stödfunktioner* 193 187,4 8,2% 199 191,1 8,1% 199 191,7 8,6% 

Kommun totalt 2 364 2 190 100% 2 440 2 258,7 100% 2 318 2 157,9 100% 

*I stödfunktioner ingår två personer med kommunövergripande uppdrag 

 
Sysselsättningsgrad 
Av de tillsvidareanställda 2 127 har 1 536 personer heltidstjänster, fem färre än vid mätningen 
2017. Av de tillsvidareanställda har 93 personer en sysselsättningsgrad som är lägre än 70 %, 
vilket är elva personer färre än vid samma mättillfälle föregående år. Av dem är 75 kvinnor 
och 18 män.  
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för perioden januari till juli bland de tillsvidarean-
ställda har ökat marginellt, 93, 4 % att jämföra med 93,1 %, som gäller för samma period 
2017.  
 
Personalomsättning 
Andelen tillsvidareanställda som har slutat i Stenungsund kommun har minskat vilket är posi-
tivt. Den största skillnaden är inom sektor socialtjänst där andelen tillsvidare som slutade un-
der mätperioden 2017 var 6,5% till skillnad från 2018 då andelen var 3,3%. Den positiva siff-
ran beror mycket på att andelen tillsvidare som har slutat inom det sociala och kurativa arbetet 
har minskat markant med 9,1 procentenheter mellan mätperioden 2017 och mätperioden 2018. 
 
Även andelen chefer som har slutat har minskat i Stenungsund kommun. Det är framför allt 
inom sektor samhällsbyggnad och sektor socialtjänst som den största skillnaden finns. Under 
mätperioden 2018 var det inga chefer som slutade inom dessa två sektorer i jämförelse med 
samma mätperiod 2017 då det 16,7% av sektor samhällsbyggnads chefer som slutade och 
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5,0% av sektor socialtjänst chefer som slutade. I antal räknat var det dock 2017 endast två 
chefer per sektor som lämnade kommunen.  
 
Omvärldsanalys 
 
GR-kommunerna befinner sig i en geografiskt stark tillväxtregion. Regionen omfattar 13 
kommuner som tillsammans med ytterligare kommuner utanför GR-området utgör en gemen-
sam lokal arbetsmarknadsregion.  I 10 av de 13 GR-kommunerna har en arbetslöshet lägre än 
4 % och fem av dem har 3 % eller lägre (Arbetsförmedlingens statistik, maj 2018). Arbetslös-
heten i Stenungsund kommun är 3,1 % som är låg om man jämför med Göteborg som ligger 
på 7,0 % eller hela Sverige 6,8 %.  
 
Utmaningen kring kompetensförsörjning är central och kommunerna konstaterar att det tar allt 
längre tid att finna rätt kompetens. En begränsad restid mellan de olika GR-kommunerna möj-
liggör att personal kan välja mellan de olika kommunala arbetsgivarna, det sker också en ökad 
personalgenomströmning mellan de olika huvudmännen, och det har även under senaste åren 
etablerats en privat sektor för personalgrupper som tidigare i huvudsak arbetat inom offentlig 
verksamhet. Sammantaget medför detta att kommunerna fått en ökad personalomsättning, 
som i sin tur påverkar stabiliteten och kontinuiteten på arbetsplatserna. Detta sker samtidigt 
som kommunerna står inför stora omställningar. Det handlar både om ökad digitalisering, en 
åldrande befolkning och om ett kraftigt ökat mottagande av nyanlända som ska ta del av sam-
hällsservice i form av till exempel barnomsorg och utbildning. Således kan konstateras att de 
kommunala arbetsgivarna står inför stora utmaningar som dessutom sker parallellt och påver-
kar varandra. I denna situation har kommunerna dessutom försökt att hantera en ökande sjuk-
frånvaro. 
 
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron under jan-juli 2018 var 6,9 % (7,1 % år 2017).  Sjukfrånvaron som 
redovisas avser alla anställningsformer dvs tillsvidareanställda, anställda med tidsbegränsad 
anställning samt timavlönade. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp   Sjukfrånvaro per kön  

  jan-juli 
(2017) 

jan-juli 
(2018)     jan-juli 

(2017) 

jan-
juli 

(2018) 
29 år och yngre 5,2% 4,7 %    Kvinnor  7,9%  7,5 % 
30–49 år 6,2% 6,6 %    Män 3,5%  3,8 % 
50 år och äldre 8,7% 7,9 %    Totalt 7,1%  6,9 % 
Totalt 7,1% 6,9 %          

 
Sjukfrånvaron bland kvinnor var 3,7 procentenheter högre än den bland män 2018. Mätningar 
bakåt i tiden visar att sjukfrånvaron alltid varit högre bland kvinnor än bland män, men sjuk-
frånvaroskillnaden mellan könen, har minskat ytterligare senaste året. 
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Av den totala sjukfrånvaron under jan – juli 2018 består 41,4% (48,6% år 2017) av långtids-
sjukfrånvaro (sjukfrånvaro från sjukdag 60). Långtidssjukfrånvaron har minskat med 7,2 pro-
centenheter från samma period 2017.  
För att motverka de ökande sjuktalen deltar Stenungsunds kommun tillsammans med GR-
kommunerna i ett ESF-projekt, HälsoGReppet. Projektet har en genomförandefas på 24 må-
nader och den övergripande målsättningen med projektet är ” …att stärka individers ställning 
på arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa.”. 
De kommunala verksamhetsområden som identifierats som relevanta är vård- och omsorgs-
sektorn (äldreomsorg, socialtjänst, IFO), samt utbildningssektorn. För att i möjligaste mån 
tillgodose de olika deltagande kommunernas behov, kommer kommunerna under analys- och 
planeringsfasen att identifiera vilka verksamheter som de på lokal nivå ska inrikta sina insat-
ser till. Ett antal insatser kommer också ske gemensamt på regional nivå. Projektet har fyra 
delmål, och vart och ett av dessa mål har också integrerat jämställdhets- och tillgänglighetsa-
spekter som ska leda till mätbara resultat och effekter.  
Delmål 1.  Utveckla en bättre rehabiliteringsprocess genom att ta fram en analysmodell  

Modellen ska utgöra ett stöd för kommunerna att göra bättre val av insatser och 
metoder för att minska ohälsotalen bland anställda.  

Delmål 2.  Stärka samverkan mellan olika aktörer som är involverade i 
 rehabiliteringsprocessen.  

Delmål 3.  Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa. 
Delmål 4.  Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare och chefer kring den 

egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet. 
 
Under våren 2018 har upphandling av leverantör kring Styrkebaserad organisationsutveckling 
varit aktuellt. Inför hösten påbörjas utbildningsaktiviteter för chefer, skyddsombud, Hälsoin-
spiratörer och medarbetare inom Vård och omsorg. Alla medarbetare inom Vård och omsorg 
kommer att erbjudas en utbildningsinsats inom projektet. Detta förväntas ge större genomslag 
och därmed få hälsofrämjande effekter av satsningen. Hälsogreppet ligger i linje med det ar-
bete som görs kring kommunens medarbetarenkät 2018 och kommer stödja Vård och omsorgs 
arbete med handlingsplaner för att utveckla arbetsmiljön. Detta förväntas bidra till sänkta 
sjuktal. Kostnaden för insatsen finansieras till största delen av ESF och GR´s projekt Hälso-
greppet. Medarbetarnas deltagande kommer att generera medfinansiering av ESF.  
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Måluppfyllelse 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen ställer krav på att kom-
muner ska ha god ekonomisk hushållning 
och en ekonomi i balans. Kommunen ska i 
enlighet med detta ange både finansiella 
mål och verksamhetsmål för att god eko-
nomisk hushållning ska uppnås.   
Kommunfullmäktige i Stenungsund har i 
Strategisk plan 2018 - 2020, Budget 2018 
angivit mål som beskriver den politiska 
viljan. Målen ska stämmas av både i hel- 
och delårsbokslut.   
I Stenungsunds kommun uppnås god eko-
nomisk hushållning genom att 70 % av de 
finansiella målen samt inriktningsmålen är 
uppfyllda eller delvis uppfyllda.  
I uppföljning tom augusti 2018 görs pro-
gnosen att alla fyra finansiella mål och 
80% av inriktningsmålen är uppfyllda eller 
delvis uppfyllda. Med hänvisning till detta 
görs också prognosen att Stenungsunds 
kommun under 2018 kommer att bedriva 
en verksamhet med god ekonomisk hus-
hållning. 
 

Resultat finansiella mål 
 

• Nettokostnadsandelen, inkl finansnetto 
och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 99,5 % i genomsnitt 
över rullande femårsperioder. 
Prognosen för nettokostnadsandelen 
uppgår till 95,0 % för 2018. Sett över 
den senaste femårsperioden så uppgår 
nettokostnadsandelen till 94,6 % och 
målet beräknas därmed bli uppfyllt. 

• Självfinansieringsgraden av investe-
ringarna, i skattefinansierad verksam-
het, ska uppgå till minst 70 % sett över 
rullande femårsperioder. 
Prognosen för självfinansieringsgra-
den uppgår till 124,0 % för 2018. Sett 
över den senaste femårsperioden så 
uppgår självfinansieringsgraden till 
85,4 %. Målet beräknas därmed bli 
uppfyllt. 

• Soliditeten ska förbättras eller hållas 
oförändrad. 
Soliditeten förväntas uppgå till 14,9 
 % vid årets slut. Vid bokslutet 2017 
uppgick den till 10,9 %. Målet beräk-
nas därmed bli uppfyllt. 
 

• Kommunens skattesats ska vara oför-
ändrad under mandatperioden 
Kommunen skattesats har inte föränd-
rats, målet är därmed uppfyllt. 
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Resultatprognos av inriktningsmål per augusti 2018 
 
De tio inriktningsmålen är grupperade efter kommunvisionens två avgörande inriktningar vilka är ”Attraktiv 
och välkomnande” och ”Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet”. Till varje inriktningsmål finns indika-
torer som anger det sätt varpå måluppfyllelse mäts.  Prognosen för 2018 anger huruvida målet förväntas 
uppfyllas eller ej vid årsskiftet. Detta görs på skalan Uppfyllt – Delvis uppfyllt – Ej uppfyllt.   
Bedömningen uppfylld får ett mål när ansvarig sektor bedömer att målet kommer att nås i slutet av året. I 
fall när ett mål spänner över flera sektorer och där flertalet av sektorerna, men inte nödvändigtvis alla, be-
dömer att målet kommer att nås blir prognosen för året uppfyllt.   
Delvis uppfylld blir ett mål när en förändring sker i positiv inriktning men ännu inte uppnått det uppsatta 
målet och när målet av sin natur kan antas vara mer långsiktigt. Det kan också vara så att målet har flera 
indikatorer och där vissa indikatorer är uppfyllda medan andra inte är det.   
Bedömningen i augusti är att vid årets slut kommer fyra mål att uppfyllas, fyra mål kommer delvis att upp-
fyllas och två mål kommer ej att uppfyllas.   
De inriktningsmål som bedöms bli uppfyllda är:   
Nr. 3 Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ska minska.    
Nr. 6 Stenungsund ska verka för ett tryggt åldrande.   
Nr. 7 Barn och unga ska prioriteras i kulturverksamheten.   
Nr. 8 Medarbetare i Stenungsunds kommun ska uppfatta arbetsplatsen som hälsosam och attraktiv. 
 
De inriktningsmål som bedöms bli delvis uppfyllda är:   
Nr. 1 Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till gymnasiet.  
Nr. 4 Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.   
Nr. 5 Bostadsbeståndet ska öka med 170 bostäder per år över en femårsperiod.  
Nr. 9 Stenungsund ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klima-
tet.   
 
De inriktningsmål som bedöms inte bli uppfyllda är:   
Nr. 2 Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.   
Nr. 10 Integrationen av nyanlända ska vara effektiv.  
 

 
 
En mer ingående beskrivning av uppföljning av inriktningsmålen, dess indikatorer samt vilka aktiviteter som 
sektorerna och verksamheterna arbetar med återfinns i bilaga 1.  
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Teckenförklaring 

Uppfyllt 
 

Delvis upp-
fyllt  

 

Ej uppfyllt 
 

Visionens 
inriktning

Inriktningsmål och indikatorer (mått) Mål Resultat 2016 Resultat 2017 Halvår Prognos

Andelen behöriga elever till något nationellt  program ska öka. 
KKiK. Officiell mätning i oktober/november. 100% 89% 87% 0

Resultaten på de nationella proven i årskurs 3 ska förbättras. KKiK. 
Officiell mätning i oktober/november. 100% 67% 77% 0

Andelen elever i årskurs 6 som klarat kunskapsmålen i samtliga 
ämnen  skasom eleven läser) ska öka. KKiK. Officiell mätning i 100% 86% 82% 0

Andelen elever i grundskolan som upplever trivsel och trygghet i 
skolan ska öka. (GR:s elevenkät för årkurs 8 2016 och 2017. 83% 82% 81%

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, andel.  
(KKiK). Officiell mätning i oktober/november. 100% 74% 72% 0

Invånare som någon gång under året erhållit  ekonomiskt bistånd, 
andel (% ) (KKiK). Mäts endast helår. *Ett års eftersläpning.                                                                                                                                   2,5% 2,5% 2,6%*

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking  (Svenskt 
Näringsliv) 60 53 61 iu

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt , NKI (Insikt)                                                 
* Ett års eftersläpning 74 ingen mätning 73 * 72

Ökning i bostadsbeståndet (Antal bostäder) (Egen mätning) 170 113 142 75
Antal färdiga detaljplaner ska öka, sett  över en två-treårsperiod. 
(Egen mätning) 6 2 5 1

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, medelvärde. (KKIK) 16 17 17 16

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt  boende. (KKiK) 83 73 84 53

Antalet barn som tar del av kulturskolans verksamhet ska öka. (Egen 
mätning) 307 303 306 305

Minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår. (GRs mätning).  
2018 från Hypergene tom juni 7% 7,6% 7,0% 8,0%

Öka andelen anställda i kommunen som har heltid (GRs mätning) 
2018 per 2018-06-30 100% 69,2% 69,3% 70,1%

Minska andelen anställda som har en sysselsättningsgrad under 70 %. 
(Egen mätning) 2018 per 2018-06-30 7% 6,5% 6,6% 5,3%

Minskad energiförbrukning i kommunala anläggningar. (KWh/m2)  
(Egen mätning) 198 202 199 113

Minskat utläckage av producerat dricksvatten. (Egen mätning). Mäts 
endast helår. 25% 26% 26% iu

Minska användningen av fossila bränslen. (fem oljepannor med plan 
en/år) (Egen mätning). 1 1

Minska matsvinnet på kommunens förskolor och skolor 
(gram/person) (Egen mätning). 2017 = skolor, 2018 = skolor och 
förskolor   Svinn vid produktion                                                                                                 
Svinn från "tallrik"

61,8

-
61,9                     
42,7                       
19,2 

50,4      
28,5                 
21,9

2/3 av de nyanlända (21-65 år) som har fått  uppehållstillstånd ska 
vara självförsörjande inom 2 år. (Arbetsförmedl. mätning)                                66% 37% 39% 54%
Genomsnittlig tid på Språkintroduktion innan övergång till 
nationellt  gymnasieprogram ska minska. (Egen mätning) iu

Genomsnittlig studietid inom SFI ska minska. (Egen mätning) iu

Måluppföljning augusti 2018 

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

2.  Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.

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

10. Integrationen av nyanlända ska vara effektiv.

3. Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ska minska.

4. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.

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

6. Stenungsund ska verka för ett tryggt åldrande. 

7. Barn och unga ska prioriteras i kulturverksamheten. 

8. Medarbetare i Stenungsunds kommun ska uppfatta arbetsplatsen som 
hälsosam och attraktiv.
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