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Allmänhetens frågestund kommunfullmäktige 2019-04-10

Följande frågor har inkommit och ska besvaras under sammanträdet:

 Hur ser kommunens plan ut för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)? 

 Hur ser planen och de förebyggande åtgärderna ut för arbetet med unga vuxna som 
varken studerar, arbetar eller ej har fullständiga gymnasiebetyg. Hur ser behovet ut och 
är det en prioriterad grupp? 

.

.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 60 Dnr: KS 2019/114

Omprövning av principbeslut avseende alkoholservering i 
Stenungsund Arena

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt beslut den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta 
alkoholservering i Stenungsund Arena.

Reservation
Ledamöterna i S, C och MP reserverar sig till förmån för sitt egna förslag.  
Emma Ramhult (V) reserverar sig till förmån för sitt egna förslag. 

Jäv
Maria Renfors (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 att inte tillåta alkoholservering i 
Stenungsund Arena. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har i en skrivelse 
föreslagit att kommunfullmäktige ska ompröva detta beslut. Ett upphävande av principbeslutet 
skulle påverka restauranghyresgästens förutsättningar att beviljas ett stadigvarande 
serveringstillstånd för alkoholservering till allmänheten. 

Kommunstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde den 7 mars 2019 att återremittera 
ärendet till förvaltningen för att tydliggöra vilket politiskt organ som har rätt att besluta om 
eventuella begränsningar vid alkoholservering. 

Kommunen kan utöva inflytande över begränsningar dels genom att kommunfullmäktige 
reviderar riktlinjerna för alkoholservering, dels genom att kommunstyrelsen begränsar eller 
ger avslag vid prövning av enskilda ansökningar. Kommunen kan också påverka genom att i 
sina yttranden till social resursnämnd särskilt framhålla att det finns lokala perspektiv som 
talar för begränsningar av exempelvis öppettider. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-15
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Protokoll 2019-03-07 KS § 50
Protokoll 2019-02-18 KS § 42
Yrkande från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 2019-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S): Kommunfullmäktige beslutar att undanta den befintliga restaurangdelen i 
Stenungsund Arena från beslutet den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta alkoholservering i 
Stenungsund Arena. Kommunfullmäktiges beslut innebär att hyresgästen ges möjlighet att 
disponera den nuvarande restaurangdelen, för alkoholservering, förutsatt att hyresgästen efter 
tillståndsansökan, beviljas serveringstillstånd. 

Mot bakgrund av Arenans närhet till Nösnäsgymnasiet samt kommunens alkohol- och 
drogpolitiska plan, antagen av kommunfullmäktige 2019-03-07, som visar vikten av att 
alkoholservering i Stenungsund Arena begränsas till:

- Inomhus i nuvarande restaurangdel
- Vardagar mellan kl 17.00-23.00, lördag, söndag och helgdag mellan kl 16.00-23.00,
- Att tillträde till restaurangdelen under ovanstående tider sker genom separat ingång 

från utsidan,
- Att omfatta öl och vin 

Emma Ramhult (V): Gällande principbeslut om alkoholservering i Stenungsund Arena ska 
kvarstå.

Johan Jönsson (M): Förvaltningens förslag till beslut som innebär att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut den 21 mars 2016 § 64 om att inte 
tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Emma Ramhults (V) förslag om att principbeslutet ska kvarstå mot de två  
förslagen om att ändra principbeslutet och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att ändra 
principbeslutet.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag för hur principbeslutet ska ändras och ställer 
dessa mot varandra. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enighet med 
Bo Petterssons (S) förslag om att undanta den befintliga restaurangdelen i Stenungsund Arena 
från beslutet om att inte tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena med vissa 
begränsningar.

Omröstning begärs.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för Johans Jönssons (M) förslag till beslut att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta 
alkoholservering i Stenungsund Arena.

Nej-röst för Bo Petterssons (S) förslag till beslut om att undanta den befintliga 
restaurangdelen i Stenungsund Arena från beslutet om att inte tillåta alkoholservering i 
Stenungsund Arena med vissa begränsningar.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar ja: Helena Nävergårdh (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens 
(M), Otto Ericsson (SD), Håkan Larsson (SD), Martin Hollertz (L), Nedzad Deumic (KD) och 
Lena Hedlund (KD).

Följande ledamöter röstar nej:
Bo Pettersson (S), Peter Modig (ST), Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S) 
Linda-Maria Hermansson (C), Jimmy Lövgren (MP) 

Följande ledamöter avstår från att rösta:
Emma Ramhult (V) 

Med 8 ja-röster mot 6 nej-röster konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Johan Jönssons förslag.

9



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/114
2019-03-14

Cecilia Vilén Till kommunfullmäktige

Svar på återremiss - omprövning av principbeslut avseende 
alkoholservering i Stenungsund Arena

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt beslut den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta 
alkoholservering i Stenungsund Arena.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 att inte tillåta alkoholservering i 
Stenungsund Arena. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har i en skrivelse 
föreslagit att kommunfullmäktige ska ompröva detta beslut. Ett upphävande av principbeslutet 
skulle påverka restauranghyresgästens förutsättningar att beviljas ett stadigvarande 
serveringstillstånd för alkoholservering till allmänheten. 

Kommunstyrelsen beslutade att vid sitt sammanträde den 7 mars 2019 att återremittera 
ärendet till förvaltningen för att tydliggöra vilket politiskt organ som har rätt att besluta om 
eventuella begränsningar vid alkoholservering. 

Kommunen kan utöva inflytande över begränsningar dels genom att kommunfullmäktige 
reviderar riktlinjerna för alkoholservering, dels genom att kommunstyrelsen begränsar eller 
ger avslag vid prövning av enskilda ansökningar. Kommunen kan också påverka genom att i 
sina yttranden till social resursnämnd särskilt framhålla att det finns lokala perspektiv som 
talar för begränsningar av exempelvis öppettider. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 att säga nej till alkoholservering i 
Stenungsund Arena. Med anledning av en skrivelse från Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Liberalerna beslutade kommunstyrelsen den 18 februari 2019 att uppdra åt förvaltningen att 
utreda vilka förutsättningar kommunen har att styra över alkoholservering utifrån 
nedanstående aspekter ifall kommunfullmäktiges principbeslut från 2016 upphävs:

• Begränsning av alkoholservering i egenskap av fastighetsägare som t.ex. tider, separat
• ingång, uteservering tillfälliga/slutna sällskap
• Alkoholpolicy
• Barnperspektiv
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/114
2019-03-14

• Alkohollagen
• Beslutande instans

Den 7 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till förvaltningen för att 
tydliggöra vilket politiskt organ som har rätt att besluta om eventuella begränsningar vid 
alkoholservering.

Nedan framgår beslutsbefogenheterna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige
Det framgår av regeringsformen att en kommuns beslutande församling, det vill säga 
kommunfullmäktige, inte får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska 
besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild. Bestämmelsen i 
regeringsformen innebär därmed ett generellt förbud mot kommunfullmäktige att besluta i 
ärenden som är myndighetsutövning. Förvaltningens bedömning är därför att 
kommunfullmäktige inte får fatta beslut om hur myndighetsutövningen ska hanteras avseende 
serveringstillstånd i ett enstaka fall. 

Enligt alkohollagen ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för tillämpningen av alkohollagens 
föreskrifter. Riktlinjerna ska vara generella och tillämpas vid all handläggning. De nu 
gällande riktlinjer för alkoholservering reviderades och antogs av kommunfullmäktige den 8 
oktober 2018. Av riktlinjerna framgår hur kommunen bör tillämpa alkohollagens regler om 
alkoholservering. Det framgår bland annat att serveringstiden 11.00 till 01.00 är den normala 
och att beviljade av serveringstider därutöver är att betrakta som utökningar utöver 
normaltiden.  

Kommunfullmäktige ska även utse den eller de nämnder som ska fullgöra kommunens 
uppgifter enligt alkohollagen. Kommunfullmäktige har i reglemente angett att 
kommunstyrelsen är den nämnd som ska ansvara för ärenden enligt alkohollagstiftningen. 

Ansvarig nämnd (kommunstyrelsen)
Kommunstyrelsen är ansvarig för att pröva ansökningar om serveringstillstånd utifrån 
serveringsställets lämplighet, den sökandes lämplighet och alkoholpolitisk lämplighet och har 
därigenom möjlighet att begränsa alkoholserveringen utifrån förutsättningarna i varje enskilt 
fall. Utgångspunkten för bedömningarna ska vara alkohollagen och de av kommunfullmäktige 
fastslagna riktlinjerna. 

Kommunstyrelsen är fri att avvika från förvaltningens förslag, men måste motivera sitt beslut 
om det är ett avslag. Avseende serveringstider har kommunstyrelsen vid prövningen av en 
ansökan möjlighet att både förlänga och förkorta serveringstiden, beroende på de 
bedömningar som gjorts. Generellt gäller att polismyndighetens och miljö hälsoskydds 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/114
2019-03-14

yttranden och rekommendationer gällande serveringstiderna väger tungt i kommunens 
avgörande.

Förvaltningsrätten prövar vid överklagande om kommunens beslut är lagenligt och om 
handläggningen i övrigt har följt de handläggningsregler som bland annat finns i alkohollagen 
och förvaltningslagen. 

Social resursnämnd, Göteborgs stad
Stenungsunds kommun har genom avtal med Göteborgs stad överlåtit till Social resursnämnd 
att hantera all handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Kommunstyrelsen, i egenskap av 
ansvarig nämnd, fattar dock samtliga beslut. När social resursnämnd är färdiga med utredning 
skickar de över handlingar till Stenungsunds kommun för ställningstagande och 
beslutsfattande. Enligt kommunstyrelsens gällande delegationsordning är samtliga former av 
serveringstillstånd delegerade till tjänsteperson, bortsett från avslag på ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd som ska hänskjutas till politiken för ställningstagande. 
Kommunstyrelsen, eller tjänsteperson med delegerad beslutsbefogenhet, kan göra en egen 
bedömning och besluta på ett annat sätt än förslaget från social resursnämnd. 

Under handläggningen inhämtar social resursnämnd yttranden från kommunen och ett par 
andra myndigheter. Stenungsunds kommun yttrar sig över lokala omständigheter, 
socialtjänsten om sociala risker och miljö hälsoskydd om huruvida närboende utsätts eller 
riskerar att utsättas för bullerstörningar eller andra olägenheter från serveringsstället. 

Kommunen kan i sitt yttrande till social resursnämnd särskilt framhålla det finns lokala 
perspektiv som talar för begränsningar av exempelvis öppettider.

SBRF, Polismyndigheten, Skatteverket och kronofogdemyndigheten yttrar sig även utifrån 
sina respektive sakområden. 

Kommunens möjlighet att begränsa
Av alkohollagen framgår att huvudregeln är att ett stadigvarande serveringstillstånd beviljas 
tillsvidare och gäller mellan kl. 11.00 och 01.00 om inte kommunen bestämmer något annat. 
Kommunstyrelsen kan göra det i det enskilda ärendet och kommunfullmäktige får besluta om 
en generell inriktning om detta i riktlinjerna. I förarbetena till alkohollagen framgår att 
serveringstiderna får begränsas exempelvis för att motverka störning för omgivningen runt 
restaurangen. Polismyndighetens och miljö och hälsoskydds yttranden ska tillmätas stor 
betydelse vid bestämmande av serveringstid. 

I ansökan om serveringstillstånd uppger sökande själv vilka serveringstider som önskas. Om 
kommunen beslutar om begränsade serveringstider kan den sökande överklaga kommunens 
beslut till domstol. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/114
2019-03-14

Kommunstyrelsen får besluta att tidsbegränsa ett stadigvarande serveringstillstånd. Det får 
dock endast ske med hänvisning till särskilda skäl. I förarbetena framgår att sådana särskilda 
skäl kan vara att sökandens situation inte kan överblickas annat än för en begränsad tid eller 
att förändringar i verksamheten, vilka motiverar en förnyad prövning, kan förutses. 

Kommunstyrelsen kan inte i samband med prövning av serveringstillstånd ställa krav på 
ombyggnad av lokalen i syfte att få till en separat entré eller liknande. Eventuella planer på 
ombyggnation måste kommunen, i egenskap av fastighetsägare av Stenungsund Arena, 
hantera i dialog med hyresgästen och med beaktande av gällande hyresavtal och 
hyreslagstiftning.

För alkoholservering på uteservering gäller samma regler som för övrig alkoholservering samt 
tillstånd från polismyndigheten. Kommunstyrelsen kontrollerar även uteserveringens 
utformning och utreder störningsrisker.

Barnkonsekvensanalys
I samband med ansökan om serveringstillstånd utreder ansvarig nämnd de risker som är 
förenade med alkoholservering. Bland annat ska socialtjänsten yttra sig över sociala risker och 
samhällsbyggnad över huruvida de närboende kan utsättas för bullerstörningar eller andra 
olägenheter. Det är genom denna prövning som barnperspektivet beaktas i handläggningen av 
serveringstillstånd. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-15
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Protokoll 2019-03-07 KS § 50
Protokoll 2019-02-18 KS § 42
Yrkande från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 2019-02-07

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson Marcus Starcke
Sektorchef Kanslichef
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/114
2019-02-25

Cecilia Vilén Till kommunfullmäktige

Omprövning av principbeslut avseende alkoholservering i 
Stenungsund Arena

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt beslut den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta 
alkoholservering i Stenungsund Arena. 

Sammanfattning av ärendet
För att få sälja och servera alkohol till allmänheten och slutna sällskap behövs ett 
serveringstillstånd från kommunen. Det är Göteborgs stad som på uppdrag av Stenungsunds 
kommun handlägger ärenden om serveringstillstånd men Stenungsunds kommun fattar själv 
samtliga beslut. I prövningen av ett serveringstillstånd beaktas särskilt serveringsställets 
lämplighet, den sökandes lämplighet och alkoholpolitisk lämplighet. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 att säga nej till alkoholservering i 
Stenungsund Arena. Den 18 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt 
förvaltningen att utreda vilka förutsättningar kommunen har att styra över alkoholservering 
utifrån nedanstående aspekter ifall kommunfullmäktiges principbeslut från 2016 upphävs:

• Begränsning av alkoholservering i egenskap av fastighetsägare som t.ex. tider, separat
• ingång, uteservering tillfälliga/slutna sällskap.
• Alkoholpolicy. 
• Barnperspektiv.
• Alkohollagen.
• Beslutande instans.

För att få sälja och servera alkohol till allmänheten och slutna sällskap behövs ett 
serveringstillstånd från kommunen. Det finns olika typer av serveringstillstånd. Ett 
stadigvarande serveringstillstånd gäller tills vidare och ett tillfälligt tillstånd gäller bara för en 
fördefinierad enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle. Det är endast möjligt att ge ett 
stadigvarande tillstånd under en begränsad tidsperiod om det finns särskilda skäl. I 
förarbetena till alkohollagen framkommer att sådana särskilda skäl är att den sökandes 
situation inte kan överblickas annat än för begränsad tid, eller att förändringar i verksamheten 
förväntas som föranleder förnyad prövning.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/114
2019-02-25

Ett stadigvarande serveringstillstånd innebär en rätt att servera alkoholhaltiga drycker i ett 
visst utrymme till allmänheten under tider som bestäms av kommunen. Med alkoholhaltiga 
drycker avses spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av 
dessa drycker. Som huvudregel gäller ett stadigvarande serveringstillstånd tillsvidare och 
generellt mellan kl. 11.00 och 01.00 om inte kommunen med hänvisning till särskilda 
omständigheter bestämmer något annat. Den sökande anger vid ansökningstillfället vilka tider 
hen vill servera samt vilken typ av alkoholhaltiga drycker som hen vill servera. 

Vid beslut om stadigvarande serveringstillstånd ska serveringsställets lämplighet, den 
sökandes lämplighet och alkoholpolitisk lämplighet särskilt prövas. 

Serveringsställets lämplighet
För att få tillstånd att servera måste den som söker serveringstillstånd kunna visa att 
serveringsstället, det vill säga lokalen i vilken alkoholen ska serveras, är lämplig. 
Alkohollagen och Stenungsunds kommuns riktlinjer för alkoholservering innehåller regler för 
vad som ska anses vara ett lämpligt serveringsställe. Det framgår att 

• Det ska finnas ett kök i anslutning till serveringslokalen. Tillståndshavaren ska 
tillhandahålla lagad eller annan tillredd mat. 

• Det ska finnas lämpligt antal sittplatser för matservering. En eventuell drinkbar får 
endast utgöra en mindre del av restaurangens totala yta. Den ska dessutom vara 
placerad i anslutning till matsalen.

• Serveringsstället ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.
• Serveringsstället ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 

tillståndshavaren. 
• Serveringsstället ska hålla god standard vad gäller mat, köksutrustning och allmän 

inomhusmiljö.

För att styrka ovanstående ska den sökande bifoga hyreskontrakt för restauranglokalen, 
ritningar över restauranglokalens alla utrymmen och dokumentation som styrker brand- och 
utrymningssäkerhet. Vidare ska den sökande skicka in en meny, intyg på registrering av 
livsmedelsanläggning och en kopia på ett ljudisoleringsprotokoll. 

Sökandes lämplighet
Alkohollagen ställer också krav på den sökandes lämplighet. Det framkommer att tillstånd får 
bara beviljas till den som kan visa att hen med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden samt förhållanden i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Bedömningen av 
den sökandes lämplighet baseras dels på resultatet av ett kunskapsprov i alkohollagen, dels på 
granskning av en rad dokument som ska bifogas ansökan om serveringstillstånd. Följande 
dokument ska bifogas ansökan
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• Utdrag från kronofogdemyndigheten
• Utdrag från belastningsregistret
• Intyg från skattemyndigheten om momsregistrering med mera
• Konkursfrihetsintyg
• Intyg om utbildningar och tidigare anställningar
• Hyreskontrakt för restauranglokalen
• Finansieringsplan
• Uppgift om ägarförhållanden
• Beskrivning av verksamhetens inriktning

Vid servering efter klockan 01.00 krävs att serveringsstället redovisar en egen drog- och 
säkerhetspolicy samt att den sökande genomgår extra utbildning. 

Alkoholpolitisk lämplighet
Om serveringsställets placering eller andra omständigheter förknippade med serveringsstället 
befaras medföra problem med ordning och nykterhet i området eller särskild risk för 
människors hälsa får kommunen vägra att meddela serveringstillstånd även om lagens övriga 
krav är uppfyllda. I Stenungsunds kommuns riktlinjer för alkoholservering framgår ett antal 
hinder som ur ett alkoholpolitiskt perspektiv försvårar möjligheten att få ett 
serveringstillstånd. Det framgår bland annat att om polisen avstyrker en ansökan med 
hänvisning till ordningsproblem ska denna bedömning tillmätas stor betydelse. Dessutom ska 
de närboende inte med anledning av serveringsställets alkoholservering utsättas, eller riskera 
att utsättas, för bullerstörningar eller andra liknande olägenheter. Vidare framgår följande

• I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska 
ska de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde.

• Etablering av utskänkningsställen får inte motverka kommunala satsningar ur hälso- 
eller nykterhetsperspektiv.

• Alkoholserveringen ska ingå i något evenemang, som i sig är seriöst. Återhållsamhet 
ska gälla vid ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang.

• Satsningar på drog- och alkoholfria arrangemang för ungdomar ska uppmuntras.
• Arrangemang i kommunägda lokaler ska ha som målsättning att vara drog- och 

alkoholfria.
• Serveringstillstånd medges inte till spelklubbar, sexklubbar, arrangemang eller shower 

med naket inslag, konstaterat drogliberala rörelser eller liknande.

Kommunens möjlighet att begränsa
Av alkohollagen framgår att huvudregeln är att ett stadigvarande serveringstillstånd beviljas 
tillsvidare och gäller mellan kl. 11.00 och 01.00 om inte kommunen bestämmer något annat. 
Serveringstiderna får enligt förarbetena begränsas exempelvis för att motverka störning för 
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omgivningen runt restaurangen. Polismyndighetens och miljö- och hälsoskydds yttranden ska 
tillmätas stor betydelse vid bestämmande av serveringstid. I ansökan om serveringstillstånd 
uppger sökande själv vilka serveringstider som önskas. Om kommunen beslutar om 
begränsade serveringstider kan den sökande överklaga kommunens beslut till domstol. 

Ett stadigvarande serveringstillstånd kan tidsbegränsas. Det får dock endast ske med 
hänvisning till särskilda skäl. I förarbetena framgår att sådana särskilda skäl kan vara att 
sökandens situation inte kan överblickas annat än för en begränsad tid eller att förändringar i 
verksamheten, vilka motiverar en förnyad prövning, kan förutses. 

Kommunen kan inte i samband med prövning av serveringstillstånd ställa krav på ombyggnad 
av lokalen i syfte att få till en separat entré eller liknande. Eventuella planer på ombyggnation 
måste kommunen, i egenskap av fastighetsägare av Stenungsund Arena, hantera i dialog med 
hyresgästen och med beaktande av gällande hyresavtal och hyreslagstiftning.

För alkoholservering på uteservering gäller samma regler som för övrig alkoholservering samt 
tillstånd från polismyndigheten. Kommunen kontrollerar även uteserveringens utformning och 
utreder störningsrisker.

Rollfördelningen
Stenungsunds kommun har genom avtal med Göteborgs stad överlåtit till Social resursnämnd 
att hantera all handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Stenungsunds kommun fattar 
dock samtliga beslut. När Göteborgs stad är färdiga med utredning skickar de över handlingar 
till Stenungsunds kommun för ställningstagande och beslutsfattande. Enligt gällande 
delegationsordning är samtliga former av serveringstillstånd delegerade till tjänsteperson, 
bortsett från avslag på ansökan om stadigvarande serveringstillstånd som enligt 
delegationsordningen ska hänskjutas till politiken för ställningstagande. 

Under handläggningen inhämtar Göteborgs stad yttranden från kommunen och ett par andra 
myndigheter. Stenungsunds kommun yttrar sig över lokala omständigheter, socialtjänsten om 
sociala risker och samhällsbyggnad om huruvida närboende utsätts eller riskerar att utsättas 
för bullerstörningar eller andra olägenheter från serveringsstället. SBRF, Polismyndigheten, 
Skatteverket och kronofogdemyndigheten yttrar sig utifrån sina respektive sakområden.

Andra serveringstillstånd i kommunen
Flera andra serveringsställen i Stenungsunds kommun har serveringstillstånd. Nedan framgår 
ett urval av de restauranger som verkar i Stenungsunds tätort. De serveringsställen som har 
öppet sent på kvällen ska enligt beslutet om serveringstillstånd anlita ett visst antal av 
Polismyndigheten förordnade ordningsvakter. 

 Tonys restaurang har ett stadigvarande tillstånd tillsvidare för att servera alla slag av 
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alkoholdrycker till allmänheten från 11.00 – 01.00. Serveringen får ske alla dagar. 
 Bistro Beo har ett stadigvarande tillstånd tillsvidare för att servera alla slag av 

alkoholdrycker till allmänheten från 11.00 – 03.00. Serveringen får ske alla dagar. 
 Stenungsbaden Yacht Club Hotel har ett stadigvarande tillstånd tillsvidare för att 

servera alla slag av alkoholdrycker till allmänheten. Tillståndet gäller i olika delar av 
Stenungsbadens verksamhet och tiderna varierar mellan de olika lokalerna. 

 Harrys Stenungsund har ett stadigvarande tillstånd tillsvidare för att servera alla slag 
av alkoholdrycker till allmänheten från 11.00 – 01.00 söndag till torsdag samt 11.00 – 
02.00 fredag, lördag och dag före helgdag. Harrys Stenungsund har även tillstånd att 
servera alkohol på sin uteservering från 11.00 – 00.00 söndag till torsdag samt 11.00 – 
02.00 fredag, lördag och dag före helgdag. 

Barnkonsekvensanalys
Inom ramen för prövning av ett serveringstillstånds utreds de risker som är förenade med 
alkoholservering. Bland annat ska socialtjänsten yttra sig över sociala risker och 
samhällsbygnad över huruvida de närboende kan utsättas för bullerstörningar eller andra 
olägenheter. Det är genom denna prövning som barnperspektivet beaktas i handläggningen av 
serveringstillstånd. 

Juridiska bedömningar
Det är alkohollagen (2010:1622), alkoholförordningen (2010:1632) och Stenungsunds 
kommuns riktlinjer för alkoholservering som reglerar handläggning och beslutsfattande 
rörande serveringstillstånd i Stenungsunds kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Protokoll 2019-02-18 KS § 42
Yrkande från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson Marcus Starcke
Sektorchef Kanslichef
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-07

§ 50 Dnr: KS 2019/114

Förslag om att ompröva principbeslut avseende alkoholservering i 
Stenungsund Arena

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att tydliggöra vilket 
politiskt organ som har rätt att besluta om eventuella begränsningar vid alkoholservering.

Sammanfattning av ärendet
För att få sälja och servera alkohol till allmänheten och slutna sällskap behövs ett 
serveringstillstånd från kommunen. Det är Göteborgs stad som på uppdrag av Stenungsunds 
kommun handlägger ärenden om serveringstillstånd men Stenungsunds kommun fattar själv 
samtliga beslut. I prövningen av ett serveringstillstånd beaktas särskilt serveringsställets 
lämplighet, den sökandes lämplighet och alkoholpolitisk lämplighet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Protokoll 2019-02-18 KS § 42
Yrkande från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) yrkar på återremittering av ärendet till förvaltningen för att tydliggöra vilket 
politiskt organ som har rätt att besluta om eventuella begränsningar vid alkoholservering.

Agneta Pettersson Bell (ST), Jimmy Lövgren (MP) och Linda-Maria Hermansson (C) yrkar 
bifall för Bo Petterssons (S) förslag.

Otto Ericsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag om återremiss av ärendet.
Omröstning begärs.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-07

Följande beslutsgång godkänns:
Nej-röst för Bo Petterssons (S) förslag.
Ja-röst för Otto Ericssons (SD) förslag.

Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar Nej: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Himan 
Mojtahedi (S), Melissa Nilsson (S), Jan Rudén (S), Linda-Maria Hermansson (C),
Emma Ramhult (V), Jimmy Lövgren (MP).

Följande ledamöter röstar Ja: Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Otto Ericsson (SD), 
Håkan Larsson (SD), Nedzad Deumic (KD), Helena Nävergårdh (M). Lena Hedlund (KD).

Med 8 nej-röster mot 7 ja-röster konstaterar ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Bo Petterssons förslag.

Jäv
Maria Renfors (M) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

§ 42 Dnr: KS 2019/114

Förslag om att ompröva principbeslut avseende alkoholservering i 
Stenungsund Arena

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att utreda vilka förutsättningar kommunen 
har att styra över alkoholserveringen utifrån följande aspekter ifall principbeslutet upphävs:

 Begränsning av alkoholservering i egenskap av fastighetsägare som t.ex. tider, separat 
ingång, uteservering tillfälliga/slutna sällskap.

 Alkoholpolicy.
 Barnperspektiv.
 Alkohollagen.
 Beslutande instans.

Reservation
Emma Ramhult (V) reserverar sig i förmån för sitt eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
M-L-KD har inkommit med en skrivelse. 

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse, 2019-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att utreda 
vilka förutsättningar kommunen har att styra över alkoholserveringen utifrån följande 
aspekter ifall principbeslutet upphävs:

 Begränsning av alkoholservering i egenskap av fastighetsägare som t.ex. tider, separat 
ingång, uteservering tillfälliga/slutna sällskap.

 Alkoholpolicy.
 Barnperspektiv.
 Alkohollagen.
 Beslutande instans.

21



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-02-18

Emma Ramhult (V) föreslår avslag på förslaget att upphäva principbeslutet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.

Jäv
Maria Renfors (M) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
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Ompröva principbeslutet om alkoholservering i Stenungsund Arena

 

Bakgrund:

Sverige har en restriktiv alkoholpolitik vilket också innebär noggranna regler för serveringstillstånd. 
Det ges enbart till seriösa aktörer och de måste visa att de är lämplig. Lämplig betyder bland annat 
att de sköter sin ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att de kan visa att de har tillräckliga 
kunskaper i alkohollagen. Även lokalen ska uppfylla krav, bland annat på brandskydd och 
ljudisolering. För restauranger i Stenungsund är det tillståndsmyndigheten i Göteborg som utreder 
om man uppfyller alla krav för att få tillstånd. Politiken kan ge förutsättningarna men det är upp till 
aktören att bevisa att man är lämplig. 

Det finns saker som kommuner enligt lag är skyldiga att erbjuda. En bra restaurang med generösa 
öppettider, brett utbud och fin service är inte en sådan sak. Men det är det vi vill ha i Stenungsunds 
nyaste mötesplats; Stenungsund Arena. Det faller sig därför naturligt att en sådan restaurang ska 
drivas av en extern aktör och att denne betalar hyra för lokalen. 

I vår vision skriver vi att vi ska ha ett levande företagsklimat och vi tycker därför att det också är 
rimligt att de företag som investerar och satsar i vår kommun ges förutsättningar och möjligheter att 
bedriva verksamheten på liknande villkor som konkurrenterna.

Yrkande:

Vi föreslår därför att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ompröva principbeslutet om 
alkoholservering i Stenungsund Arena. 

 

 

2019-02-07

För MLKD

Johan Jönsson / Gruppledare Moderaterna

Lisbeth Svensson / Gruppledare Liberalerna

Lena Hedlund /Gruppledare Kristdemokraterna
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Begäran om uppdrag, att revidera Policy för tillgänglighet, delaktighet 

& jämlikhet. 
 

Frågeställare: 

Demokratiberedningen. 

Uppdrag: 

Revidering av Policy för tillgänglighet, delaktighet & jämlikhet. 

Tidsplan: 

Beredningen önskar få uppdraget av kommunfullmäktige nu i april. Målet är att 

Kommunfullmäktige skall kunna fatta beslut om reviderad policy under 2019 

Bakgrund: 
Kommunfullmäktiges presidiet har en ambition om att samtliga antagna Policys skall 
ses över, och vid behov revideras. Nuvarande Policy är antagen av 
Kommunfullmäktige 2012-12-17. 
 

Nuläge: 

Beredningen har tagit del av dokumentet, och har kommit fram till att beredningen vill 

revidera dokumentet enligt följande: 

1. Dokumentet skall kortas ned, till så få ord som möjligt. 

2. Dokumentet skall förtydligas. 

3. Dokumentet skall skrivas på ett lättläst vis. 

4. Dokumentet skall uppdateras så att det överensstämmer med aktuell lagstiftning, 

etc. 

5. Dokumentet skall definiera vad som är en funktionsnedsättning respektive 

funktionshinder. 

6. Dokumentet skall innefatta dolda handikapp. 

Arbetsgång: 

Beredningen gör sitt arbete, konsulterar med Förvaltningen om dess laglighet och att det är 

ekonomiskt riktigt. Vidare remitteras dokumentet till lämpliga instanser/organisationer, 

sedan går det till Kommunstyrelsen, för beredning till Kommunfullmäktige. 

 

För Demokratiberedningen, Stenungsund 2019-03-28 

 

_________________________________  ______________________________ 

Beredningsledare Johnny Alexandersson  Vice beredningsledare Peter R Öberg 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 61 Dnr: KS 2019/175

Årsredovisning 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 med däri gjorda 
transaktioner.

Sammanfattning av ärendet
Kommen redovisar ett positivt resultat om 68,2 miljoner kronor att jämföra med budgeterade 
på 11,8 miljoner kronor.  Den enskilt största förklaringen till avvikelsen är försäljning av 
exploateringsfastigheter. 

Kommunfullmäktige har i budget 2018 antagit fyra finansiella mål. 

 Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 99,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder.

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

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

Samtliga finansiella mål har uppfyllts.

Nettokostnadsandelen uppgår till 94,6 % sett över den senaste femårsperioden.  
Självfinansieringsgraden av investeringar är 117,4 % som ett snitt över de senaste fem åren.  
Soliditeten har förbättrats från 10,7 % år 2017 till 14,5 % år 2018.
Kommunens skattesats är oförändrad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Stenungsunds kommuns årsredovisning 2018
Uppföljning verksamhetsplan 2018
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Therese Allansson Till kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 med däri gjorda 
transaktioner.

Sammanfattning av ärendet
Kommen redovisar ett positivt resultat om 68,2 miljoner kronor att jämföra med budgeterade 
på 11,8 miljoner kronor.  Den enskilt största förklaringen till avvikelsen är försäljning av 
exploateringsfastigheter. 

Kommunfullmäktige har i budget 2018 antagit fyra finansiella mål. 

 Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 99,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder.

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

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

Samtliga finansiella mål har uppfyllts.

Nettokostnadsandelen uppgår till 94,6 % sett över den senaste femårsperioden.  
Självfinansieringsgraden av investeringar är 117,4 % som ett snitt över de senaste fem åren.  
Soliditeten har förbättrats från 10,7 % år 2017 till 14,5 % år 2018.
Kommunens skattesats är oförändrad. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Stenungsunds kommuns årsredovisning 2018
Uppföljning verksamhetsplan 2018
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STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Kommundirektör Ekonomichef 
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Under vårens Bo-dag på Kulturhuset Fregatten mötte och pra-

tade vi med många invånare och presumtiva invånare som pra-

tade gott om Stenungsund. Men de upplevde också att det inte 

fanns tillräckligt med bostäder för den som vill flytta till vår fina 

ort eller som vill flytta inom Stenungsund. 

Under året har vi fått igång byggandet av bostäder i större om- 

fattning än tidigare. Bland annat påbörjades byggnation i Ucklum, 

Stora Höga, Hallerna och bostadsområdet Solgårdsterrassen. 

Även inom näringslivet är Stenungsund en attraktiv plats 

att bedriva sin verksamhet på. Byggnation på industrimark 

har påbörjats i Munkeröd och Stora Höga industriområde. 

IT-företaget Hogia utökar sin verksamhet med tvåhundra nya 

arbetstillfällen och bygger ett helt nytt kontor intill sitt gamla.

Utveckling sker också på våra industrier. På Inovyn är kvick-

silvermetoden vid klortillverkning nu utbytt mot membran.

Under året har det hänt mycket i kommunens verksamheter. 

Det är speciellt några händelser som jag vill lyfta upp.

Stenungsund Arena stod färdig i augusti 2018 efter två års 

om- och nybyggnation. Då var den nya simhallen färdig som är 

anpassad för tävlingar. I samband med att simhallen stod fär-

dig invigdes officiellt arenan under festliga former. Bland annat 

medverkade social- och idrottsminister Annika Strandhäll vid 

invigningen som blev en succé. Närmare 2 500 personer deltog 

på invigningen.

Vi har många barn i kommunen vilket är glädjande. Under 

året har vi beslutat att bygga en ny förskola på Brudhammar för 

att möta framtidens behov av förskoleplatser. Förskolan plane-

ras att stå färdig under 2020. 

Nybyggnation är bra men vi behöver också underhålla det vi 

redan har. Under året har vi renoverat ett antal verksamhetslo-

kaler i kommunen, bland annat Nösnäsgymnasiets aula. Vi har 

även gjort en större reparation av gång- och cykelbron som går 

över Södra vägen mot Vårdcentralen. 

Röda huset, som har stod på Hamnplan har sålts och fraktats 

bort av den nya ägaren.

Under året har även arbete påbörjats för att koppla samman 

vattenledning från Kungälv mot Stenungsund för att säkra en 

leverans av reservvatten.

Förvaltningen har länge haft en gammal IT-miljö som har 

försvårat arbetet med att jobba med digitalisering i de kom-

munala verksamheterna. Under året har ett stort arbete genom-

förts för att modernisera våra IT-system.

Under året införde vi seniorkortet. Det innebär att invånare 

som har fyllt 65 och är folkbokförda i kommunen har möjlighet 

att åka kostnadsfritt med kollektivtrafiken i kommunen. 

Skolresultaten bland våra elever i grundskolan har förbätt-

rats under 2018. Nösnäsgymnasiet har fått många utmärkelser 

– både regionalt och nationellt vilket skapar stolthet och är ett 

kvitto på att vi har hög kvalité på vårt ”egna” gymnasium.

8 fjordar är ett projekt som ska ge oss bättre information 

om vad som pågår i fjordar utanför Tjörn och Orust. Arbetet 

har genererat stort intresse. Under 2018 tilldelades projektet 

priset ”Sjöstjärnan”. Kronprinsessan Victoria medverkade vid 

utnämningen och räckte över priset. 

Under året som gått har vi stärkt vår soliditet inom kom-

munen och kommunkoncernen genom ett bra ekonomiskt re-

sultat. Det positiva resultatet innebär att vi har bättre förutsätt-

ningar att klara de stora investeringar som vi har framför oss.

Bo Pettersson (S)

Kommunalråd

Kommunstyrelsens  
ordförande
Det går bra för Stenungsund! Intresset för Stenungsund  
är fortsatt högt, vilket är väldigt roligt och positivt! 
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OPPOSITIONSRÅDET

En av de större händelserna under 2018 var invigningen av 

simhallen i Stenungsund arena. Många stenungsundare deltog 

i firandet och föreningarna visade upp sina verksamheter för 

alla förväntansfulla besökare. Närheten till det framgångsrika 

Nösnäsgymnasiet gör att området vid Nösnäs blir en fantastiskt 

fin och aktiv mötesplats för människor i Stenungsund. 

Nösnäsgymnasiet och Teknik College har utmärkt sig även 

under 2018 genom att få pris för näst bästa arbetslag i Sverige. 

Det är framför allt samarbetet mellan skola och näringsliv som 

är framgångsfaktorn. Nösnäsgymnasiet har ett stort söktryck 

och majoriteten av Stenungsunds gymnasieungdomar väljer att 

studera där.

Det går bra för näringslivet i Stenungsund. När vi från kom-

munledningen gör företagsbesök är budskapet detsamma; fö-

retagen har svårt att få tag i kompetens, många vill utöka till 

större lokaler. Detta medför att vi är en av de kommuner 2018 

som har lägst arbetslöshet i Västra Götaland.

Statistiska Centralbyrån (SCB) genomförde en medborgar-

undersökning under 2018 utifrån frågeställningar om hur det 

är att leva och bo här. Värdena låg över rikssnittet för landets 

kommuner, förutom när det gäller frågan om tillgång till bostä-

der. Det starkaste värdet fick frågan om man vill rekommendera 

andra personer att flytta hit. De områden som mättes var kom-

mersiellt utbud, arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, fri-

tidsmöjligheter, kommunikationer och trygghet. 

Vi är kommunens största arbetsgivare med 2 500 månadsan-

ställda som varje dag jobbar inom alla kommunens ansvarsom-

råden. För tredje året i rad minskade sjukfrånvaron och andelen 

heltidsanställda i kommunen ökar, vilket är mycket glädjande. 

I SKL:s rapport; kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) lig-

ger Stenungsunds värden för skola och socialtjänst sammanta-

get runt medelvärdet i riket. Vi vet att våra plan- och byggpro-

cesser kan bli mer effektiva, det behövs fler bostäder i och med 

att kommunen växer. Vi jobbar med ständiga förbättringar ute 

i verksamheterna för att använda våra resurser på bästa sätt.

Det starkaste värdet för Stenungsund där vi ligger i topp i 

KKiK-mätningen, är bemötandet med allmänheten i vår Med-

borgarservice. Det är mycket glädjande. Jag är stolt och glad 

över att jobba i och för Stenungsunds kommun! Det går bra, 

men bra kan bli bättre!

Kommundirektör

Kicki Nordberg

Kommundirektören 
har ordet
Det går bra för Stenungsund!
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KONJUNKTURUTVECKLING
Under de senaste åren har Sverige befunnit sig i en högkon-

junktur. Detta har synts allra tydligast på arbetsmarknaden. 

Sysselsättningen har inte varit lika hög sen innan 1990-tals-

krisen. Tillväxten har varit stark, mycket tack vare kraftigt 

ökade investeringar inte minst inom bostadsbyggandet. Den 

internationella tillväxten tillsammans med en försvagad krona 

har drivit på den svenska exportsektorn. Toppen på högkon-

junkturen bedöms vara passerad och en avmattning väntas. 

Högkonjunkturen väntas emellertid inte gå över i en lågkon-

junktur under åren 2019-2022, utan snarare en normalkon-

junktur.  BNP-tillväxten i landet har bromsat in och sjönk under 

tredje kvartalet 2018 jämfört med kvartalet innan. Den globala 

BNP-tillväxten bedöms bli lägre de kommande åren till följd 

av en förväntad inbromsning i betydelsefulla ekonomier som 

USA, Kina och Tyskland, vilket innebär en svagare ökning av 

svensk export. Baserat på bygglovsstatistiken kommer bostads-

byggandet i landet sjunka under hela 2019, något som kommer 

ha stor effekt på den svenska BNP-tillväxten. Hushållens och 

den offentliga sektorns konsumtion väntas vara fortsatt hög 

och därmed dämpa nedgången. Ett stigande ränteläge antas för 

kommande år, även om räntenivån inte kommer att betraktas 

som hög ur ett historiskt perspektiv. Hushållens ränteutgifter 

kommer stiga väsentligt, men konsumtionen väntas inte på-

verkas i så stor utsträckning då hushållens sparande, som idag 

ligger på en hög nivå, väntas gå ned. 

LÄGRE ÖKNING AV SKATTEUNDERLAGET  
DE KOMMANDE ÅREN
Skatteunderlagstillväxten har varit hög de senaste åren och 

är det också under 2018. Sysselsättningen har varit hög och 

personer i arbetsför ålder har blivit fler. Till följd av det kon-

junkturella normalläge med färre arbetade timmar som väntar 

2019 kommer tillväxttakten för skatteunderlaget att försvagas. 

Löneökningstakten kommer att öka något, vilket är positivt för 

skatteunderlaget. Detta kommer dock att motverkas av en hö-

gre prisökning på sektorns kostnader. 

Det demografiska trycket har varit stort och kommer vara 

det även fortsättningsvis. Det är främst inom äldreomsorgen 

och grundskolan kostnadsökningar kommer vara störst till 

följd av flera äldre och fler barn i skolåldern.   

Många kommuner ser ökade kostnader inom individ- och 

familjeomsorgen. En förklaring är bostadsbristen som förutom 

direkta kostnader kopplade till hemlöshet även skapar problem 

inom ungdomsvården, missbruksvården och inom arbetet 

med våld i nära relationer. En annan problematik kommunerna 

står inför avser schablonersättningen för myndiga ensamkom-

mande barn. Ersättningsnivån motsvarar i många fall inte den 

kostnad som är förknippad till det stöd som ungdomarna be-

höver. Kostnaderna för pensioner ökar kraftigt framöver, vilket 

påverkar utvecklingen av sociala avgifter. 

Investeringsvolymen i kommunkoncernerna har ökat under 

en längre tid och under 2017 ökade investeringarna med 13 % 

jämfört med 2016. Nivån förväntas fortsätta öka de närmaste 

åren, vilket kommer ha högre avskrivningskostnader som följd 

och därmed ta större utrymme ur kommunernas driftsbud-

getar i anspråk.  

BEFOLKNING
Befolkningen i Sverige fortsätter att öka och uppgick i decem-

ber 2018 till 10 230 185 personer. Befolkningen har ökat med 

1,1 % jämfört med 2017. Ökningen beror dels på att fler perso-

ner föddes än dog och dels på att fler invandrade än utvandrade. 

Invandringsöverskottet står för den största delen av ökningen, 

vilket har varit fallet ända sedan 1993. Invandringen har dock 

minskat med 8 % jämfört med 2017. Av de som invandrat kom-

mer flest från Syrien, Afghanistan och Indien. Utvandringen 

från Sverige har ökat med 3 % jämfört med 2017. Av dem var 

de flesta födda i Sverige.

Antalet män ökar mer än antalet kvinnor och beror både på 

att fler pojkar än flickor föds och fler personer som invandrar är 

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

I 213 av Sveriges 290 kommuner ökade befolkningen. Den 

största ökningen finns i storstäderna Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Störst relativ befolkningsökning finns i Upplands-Bro, 

Knivsta och Lekeberg. I 76 kommuner minskade invånarantalet 

Omvärldsanalys
Svensk ekonomi har under de senaste åren befunnit sig i en  
högkonjunktur. De närmsta åren förväntas ekonomin gå in  
i en normalkonjunktur. 

OMVÄRLDSANALYS
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och de kommuner som minskade mest är Kristinehamn, Skel-

lefteå och Hultsfred. 

Stenungsunds kommun hade vid 2018 års utgång 26 503 invå-

nare, vilket är en ökning med 279 personer. Det motsvarar en 

ökning på 1,1% och Stenungsund följer därmed rikets befolk-

ningsökning.

ARBETSMARKNAD
Läget på den svenska arbetsmarknaden är mycket positiv och sys-

selsättningsgraden i Sverige är den högsta i EU. Sysselsättningen 

har ökat trendmässigt sedan 2010. Sysselsättningen är något hö-

gre bland män än bland kvinnor. Vid en internationell jämförelse 

är andelen sysselsatta kvinnor relativt hög i Sverige. Bland de ut-

rikes födda är sysselsättningen lägre än de inrikes födda. Mellan 

2011 och 2017 ökade andelen sysselsatta bland de utrikes födda 

snabbare än bland inrikes födda. Under 2018 vek trenden och 

skillnaden i sysselsättning ökade igen mellan grupperna. 

Arbetsförmedlingen redovisade i sin prognos att det kom-

mer att fattas 100 000 personer som har den kompetens ar-

betsgivaren behöver om fem år. Över hälften av dessa återfinns 

inom den offentliga sektorns verksamhet där yrken inom 

hälso- och sjukvård samt pedagogiska yrken lyfts fram. I arbets- 

förmedlingens decemberprognos bedöms jobbtillväxten öka 

under 2019 och 2020, dock i en långsammare takt än vad som 

setts de senaste åren. Samtidigt väntas arbetslösheten öka under 

perioden. Detta främst för att arbetskraften fylls på med perso-

ner som står långt från arbetsmarknaden. 

Den öppna arbetslösheten uppgår i Stenungsund till 3,1 % 

vilket kan sättas i relation till hela riket där arbetslösheten är  

7,0 %. Stenungsund har den fjärde lägsta arbetslösheten i Västra 

Götalandsregionen. För ungdomar (18-24 år) är arbetslösheten 

i Stenungsund 3,9 %, vilket är den lägsta i Västra Götaland. 

Inom vissa grupper är arbetslösheten väsentligen högre och 

det är personer med endast förgymnasial utbildning, personer 

födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning och 

arbetslösa personer i åldern 55-64 år. 

ÖPPEN ARBETSLÖSHET

BOSTADSBYGGANDE
Byggande av nya bostäder under den närmaste femårsperioden 

kommer huvudsakligen att ske i form av förtätningar och kom-

pletteringar i Stenungsunds samhälle. Platser som kommer 

att bebyggas är bland annat Solgårdsterrassen, Hasselhöjden, 

Hallerna och CW Borgs väg. Utanför centrala Stenungsund 

kommer nya bostäder att byggas i Stora Höga, i Spekeröd i an-

slutning till nya skolan och i Jörlanda på Kvarnhöjden.

(Procent) Stenungsund
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

  

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god eko-

nomisk hushållning. Det innebär bland annat att kommunen 

ska ha såväl finansiella mål som mål för verksamheten.  

Kommunallagen stadgar dessutom att kommunerna ska ha 

en ekonomi i balans vilket innebär att intäkterna ska överstiga 

kostnaderna och att den löpande verksamheten inte ska behöva 

finansieras med lån.  

Målen som i Stenungsunds kommun definieras som inrikt-

ningsmål beskriver syfte och inriktning och är ett uttryck för 

den politiska viljan. Inriktningsmålen är en del av budgeten och 

stäms av både i hel- och delårsbokslut. 

I Stenungsunds kommun uppnås god ekonomisk hushåll-

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

målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 

2018 uppfylldes samtliga finansiella mål. 90 % av inrikt-

ningsmålen uppfylldes helt eller delvis. Med hänvisning till 

detta kan konstateras att Stenungsunds kommun bedriver en 

verksamhet med god ekonomisk hushållning.

RESULTAT FINANSIELLA MÅL
Kommunfullmäktige har i budget för 2018 antagit fyra finan-

siella mål.

Nettokostnadsandelen, inkl finansnetto och hela pen-
sionsskuldens förändring, ska inte överstiga 99,5 % i 
genomsnitt över rullande femårsperioder.

Nettokostnadsandelen uppgår 2018 till 95,5 %. Sett över den se-

naste femårsperioden uppgår nettokostnadsandelen till 94,6%. 

Målet är därmed uppfyllt. 

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

Självfinansieringsgraden för 2018 uppgår till 117,4 %. Sett över 

den senaste femårsperioden uppgår självfinansieringsgraden 

till 87,3 %. Målet är därmed uppfyllt. 

Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad.

Soliditeten uppgår till 14,5 % vid årets slut. Vid bokslut 2017 

uppgick soliditeten till 10,7 %. Målet är därmed uppfyllt. 

Kommunens skattesats ska vara oförändrad under 
mandatperioden

Kommunen skattesats har inte förändrats, målet är därmed 

uppfyllt.

RESULTAT INRIKTNINGSMÅL 2018
På följande sidor redovisas en sammanställning av kommunens 

måluppfyllelse gällande inriktningsmålen. Inriktningsmålen 

utgår från Stenungsunds kommuns vision 2035 ”Stenungsund, 

det goda samhället med framtidstro och utveckling med  

människan och naturen i centrum”. Visionen har två avgörande 

inriktningar:

• Attraktivt och välkomnande 
• Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling

Kommunfullmäktige antog tio inriktningsmål i budget 2018. 

Av dessa har fem mål uppfyllts, fyra mål har delvis uppfyllts, 

och ett mål har inte uppfyllts. 

Måluppföljning 2018  
Sammanfattningsvis uppnås 93 % av alla mål helt eller delvis. Samtliga finansiella 
målen uppfylldes och 90 % av inriktningsmålen uppfylldes helt eller devis. Med 
hänvisning till detta kan konstateras att Stenungsunds kommun bedriver en verk-
samhet med god ekonomisk hushållning. 

Måluppfyllelse 2018

Delvis uppfyllt 
40%

Uppfyllt
50%

Ej uppfyllt 
10% 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VISIONENS INRIKTNING:  
ATTRAKTIVT OCH VÄLKOMNANDE

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

n Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och där-

med få behörighet till gymnasiet.

Efter flera år av sjunkande betygsresultat har nu en högre an-

del elever, jämfört med föregående år, blivit behöriga till gym-

nasieskolan. Andelen är 85,4% att jämföras med genomsnittet 

för riket som är 81,9%.

Vårterminen 2018 nådde 77% av eleverna i årskurs 9 målen, 

vilket är en ökning med 1,7 procentenheter sedan föregående år. 

På två av kommunens tre högstadieskolor har behörigheten ökat. 

Resultaten på nationella proven i årskurs 3 har minskat nå-

got jämfört med föregående år. Resultatet är dock fortfarande 

bland de 25% bästa i landet.

Måluppfyllelsen för andelen elever i årskurs 6 som klarat 

kunskapskraven i samtliga ämnen har minskat i tolv ämnen 

och ökat i fem ämnen jämfört med föregående år. När det gäller 

andelen elever i skolan som upplever trivsel och trygghet så har 

den siffran sjunkit något, från 82% till 81%. Resultatet är i linje 

med genomsnittet eller något under. 

Resultatet för tre av fyra indikatorer är lägre än föregående 

år, men den positiva utvecklingen gällande behöriga till gym-

nasiet gör att inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. En 

bidragande orsak till årets resultat är bristen på lärare vilket 

påverkar kontinuitet och organisation. Lärarbyten mitt i ter-

minen har blivit vanligare och det påverkar eleverna och deras 

måluppfyllelse. 

Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning. 

n Andelen elever som har tagit examen inom fyra år, det vill 

säga fullföljt sin gymnasieutbildning, har ökat och målet anses 

därmed uppfyllt. 75% av alla elever som bor i Stenungsund tog 

gymnasieexamen inom fyra år 2018. Detta är en ökning från 72% 

2017. Det är också högre än genomsnittet för övriga kommuner, 

som 2018 ligger på 71,8%. Väl valda aktiviteter som exempelvis 

att öka elevers närvaro genom att arbeta enligt närvaroplan, utö-

kat samarbete med lokalt näringsliv och ökat elevinflytande är 

några av förklaringarna till den positiva utvecklingen. 

Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ska 
minska.

n Det är en jämförelsevis liten andel av befolkningen i 

Stenungsunds kommun som får försörjningsstöd, 2,6 % 2018, 

2,6 % 2017 och 2,5 % 2016. Det ska jämföras med medelvär-

det för riket som är 4,2 % 2018. Gott konjunkturläge, stringent 

handläggning och god samverkan internt och externt har ge-

mensamt resulterat i att andelen som erhållit ekonomiskt bi-

stånd fortsatt ligger på en låg nivå. Målet bedöms som uppfyllt.

Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat. 

n Inriktningsmålet mäts med ranking från Svenskt 

Näringsliv och med NKI från Öppna jämförelser Insikt. 

Syftet med Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet är 

att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. I 2018 

års ranking placerade sig Stenungsunds kommun på plats 77 

av Sveriges 290 kommuner, vilket är en sänkning med 16 pla-

ceringar sedan 2017, men kommunen är ändå kvar på ungefär 

samma nivå som 2015 då placeringen var 73. 

Insikt är en kvalitetsmätning där företagarna gör en helhets-

bedömning av servicen i kommunens myndighetsutövning.  

Stenungsunds kommuns NKI 2016 var 73 och 2017 var den 72. 

Resultatet för 2018 kommer först i maj men indikationen är ett 

NKI i nivå med 2017 eller något lägre. NKI på nivå 70 eller mer 

är att betrakta som högt. På grund av att Stenungsunds kom-

mun tappat placeringar bedöms målet som ej uppfyllt.

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

n Stenungsunds kommun växer och även om målet för 2018 

inte uppnås är prognosen god, sett över en femårsperiod var-

för målet bedöms som delvis uppfyllt 2018. Under 2018 ökade 

bostadsbeståndet med 87 bostäder. Enligt prognos kommer 

målet att överstigas 2019 - 2021 vilket uppväger 2018 års lägre 

måluppfyllelse. 

De kommande åren förväntas slutbesked kunna ges till ett 

stort antal bostäder exempelvis Nyborgshöjd, Nösnäs, Anrås, 

Saltängen, Ödsmål, Klaras hus och Solgårdsterrassen.
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Stenungsunds kommun ska  
verka för ett tryggt åldrande.

n Antalet olika vårdare som besöker en hemtjänsttagare  

under en 14-dagarsperiod minskade från 18 till 17 mellan 2015 

och 2016. Därefter har antalet varit oförändrat. 2018 kan ett 

trendbrott skönjas då medelvärdet var 15,8 de sista två måna-

derna. Medelvärdet för riket var 15 personer. Den positiva utveck-

lingen beror bland annat på införandet av optimerad bemanning.

Under året har väntetiden för att få en plats på ett av kom-

munens särskilda boenden minskat från 84 dagar till 53 och är 

nu detsamma som medelvärdet i riket. Det positiva resultatet 

förklaras av förbättrat samarbete såväl internt som externt ex-

empelvis med funktion Fastighet som nu prioriterar renove-

ringar av SÄBO-lägenheter för att möjliggöra snabbare inflytt-

ning. Målet bedöms som delvis uppfyllt.  

Barn och unga ska prioriteras i kulturverksamheten. 

n Genom verksamhetsmässiga samarbeten med förskola och 

grundskola har barn och unga kunnat prioriteras i enlighet 

med inriktningsmålet. Indikatorn mäter endast antalet barn 

inskrivna i kulturskolan, men utöver det nådde kulturskolan 

över 1 000 barn med sin verksamhet under 2018. Ett stort an-

tal lovaktiviteter har genomförts under året, bland annat har 

feriearbetare lett aktiviteter för barn i Kulturhusparken under 

sommaren. Målet bedöms som uppfyllt.

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

n Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har minskat och 

trenden är tydlig. 2016 var sjukfrånvaron 7,6% och 2018, 6,7%. 

Bedömningen är att det finns ett samband mellan hälsofräm-

jande aktiviteter exempelvis aktivt arbete med rehabilitering 

och de sjunkande sjuktalen.

Andelen anställda i kommunen som har heltid har ökat från 

69,2% 2016 till 72,9% 2018. Ökningen har skett i alla sektorer, 

förutom i sektor samhällsbyggnad. Ökningen är störst inom 

sektor socialtjänst som ökat andelen heltidsanställda från 

42,8% 2017 till 50,8% 2018. Tidigare heltidsprojekt och arbetet 

med optimerad bemanning ger resultat.

Även andelen anställda som har en sysselsättningsgrad un-

der 70% har minskat, från 6,5% 2016 till 6,1% 2018. Minsk-

ningen omfattar alla sektorer, förutom sektor samhällsbyggnad 

som har en ökning på grund av bemanningen för vinterväghåll-

ning. Målet bedöms som uppfyllt.

VISIONENS INRIKTNING: EKONOMISK, EKO-
LOGISK OCH SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING

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

n Arbetet med ett hållbart samhälle har intensifierats under 

2018. Indikatorerna för inriktningsmålet är; minskad energiför-

brukning, minskat utläckage av producerat dricksvatten, mins-

kad användning av fossila bränslen och minskat matsvinn. 2018 

års energiförbrukning är lägre än 2017. Fokus på hållbart sam-

hälle i alla led vid underhåll/reparationer, ombyggnad, nybygg-

nad och i den dagliga driften, har gett resultat. Utläckaget av pro-

ducerat dricksvatten har sjunkit från 26% till 24%. Faktorer som 

kommunen kan påverka för att minska utläckaget är exempelvis 

ledningsnätets kvalitet och där har åtgärder vidtagits och man har 

dessutom arbetat med att säkerställa att den som nyttjar kommu-

nens dricksvatten också betalar för det. 

Matsvinnet på samtliga förskolor och skolor har sjunkit. Mät-

ning på förskolorna påbörjades 2018 och på skolorna 2017. Funk-

tion Måltid har, tillsammans med övriga verksamheter tagit fram 

gemensamma aktiviteter för att fortsätta minska matsvinnet.  Då 

såväl energiförbrukning som utläckage av producerat dricks- 

vatten samt matsvinn har sjunkit bedöms målet som uppfyllt.

Integrationen av nyanlända ska vara effektiv.

n Indikatorn att 2/3 av de nyanlända (21 - 65 år) som har 

fått uppehållstillstånd är självförsörjande inom två år, har en 

positiv utveckling. En majoritet av de som har gått ut etable-

ringsprogrammet är i studier eller arbete 90 dagar efter etable-

ringsprogrammets avslut. Det är svårt att peka på en enskild 

anledning till detta men en stark arbetsmarknad generellt och 

statliga subventioner genom exempelvis extratjänster menar 

Arbetsförmedlingen är gynnande för gruppen. Kommunen har 

dessutom en väl fungerande vuxenutbildning, vilket är en viktig 

bas för de nyanlända som kommer till Stenungsunds kommun. 

Samtidigt är det en liten målgrupp där varje individs bakgrund 

är avgörande för måluppfyllelsen. Det är tydligt fastställt att 

exempelvis studiebakgrund är avgörande för hur snabbt man 

etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden och vilka som 

kommer till kommunen är därför avgörande för etableringsti-

den. Mottagandet av fler kvotflyktingar, som oftast står längre 

ifrån arbetsmarknaden än andra flyktingar, kommer generera 

svårighet att nå måluppfyllelsen kommande år. Målet bedöms 

som delvis uppfyllt. Statistiken är preliminär och fastställs av 

Arbetsförmedlingen och SCB i april-maj. 
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RESULTATANALYS
Årets resultat är positivt och uppgår till 68,2 mnkr, vilket är 56,4 

mnkr bättre än budget. Den enskilt största posten som förklarar 

det positiva resultatet utgörs av försäljning av exploaterings-

fastigheter och uppgår till 31,5 mnkr. Kommunen redovisar 

också ett överskott för kostnader som budgeterats kommunö-

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

löneökningar och ökade kostnader till följd av investeringar. Ett 

tillfälligt statsbidrag för att öka bostadsbyggandet i landet har 

tillfallit kommunen om 2 mnkr. Det gynnsamma ränteläget till-

sammans med lägre låneskuld än budgeterat har gett en positiv 

budgetavvikelse av räntekostnader.  

Resultatutveckling 2014-2018

Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten 

så att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Om kommunen 

redovisar ett negativt balanskravsresultat måste det återställas 

inom en treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska rea-

lisationsvinster/förluster som uppkommit vid försäljning räk-

nas bort samt förändringen av den delen av pensionsförplik-

telserna som intjänats före 1998. Balanskravsresultatet uppgår 

till 54,4 mnkr.

Intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter uppgår till 449 mnkr, vilket är en 

minskning mot föregående år med 23,1 mnkr. De riktade stats-

bidragen har minskat och bidragen från Migrationsverket har 

minskat till följd av färre ensamkommande barn och ändrade 

ersättningsnivåer. Kommunen har med anledning av detta skri-

vit ned en fordran från 2017 gentemot Migrationsverket inom 

såväl gymnasiets verksamhet som verksamheten för ensam-

kommande barn. 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 platser 

inom gymnasiets verksamhet. Intäkterna för försäljning av ex-

ploateringsfastigheter uppgår till 36,1 mnkr vilket är 9,4 mnkr 

mer än 2017. 

Verksamhetens kostnader uppgår till 1 801,4 mnkr att jäm-

föra med 1 761,6 mnkr 2017, vilket är en ökning med 2,3 %. 

Personalkostnaderna som utgör kommunens största kostnads-

post ökar med 2,3 %. Antalet årsarbetare ligger i nivå med fö-

regående år och ökningen består således av lönerevision. Kost-

nader för köpta tjänster belastar resultatet med 315,1 mnkr, 

en ökning med 0,2% jämfört med föregående år. Kostnaderna 

består i ett antal poster som minskat och ett antal som ökat. 

De poster som ökat väsentligt är snöröjning och övriga kon-

sulttjänster för det kommunalägda bolaget Soltak AB. Köp av 

Ekonomisk analys  
av kommunen
Stenungsunds kommun uppvisar ännu ett år med starkt resultat. Detta har med-
fört att finansiella mått så som soliditet och nettokostnadsandelen har utvecklats 
positivt. Årets resultat förbättrar kommunens förutsättningar att klara framtida 
ekonomiska utmaningar.

BALANSKRAVSUTREDNING

mnkr 2016 2017 2018

Årets redovisade resultat 138,6 73,8 68,2

Nettoresultat vid avyttring av anläggningstillgångar - - -

Årets resultat efter balanskravsjustering 138,6 73,8 68,2

Pensionsförpliktelser före 1998 -25,7 -11,6 -13,8

Balanskravsresultat 112,9 62,2 54,4
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huvudverksamhet har emellertid minskat väsentligt och kan 

härledas till färre köpta platser för flyktingverksamheten samt 

färre köpta gymnasieplatser. 

Övriga kostnader har ökat med 10,4 mnkr vilket motsvarar 

5,6 %. Kostnaderna kan delvis härledas till ökad reparation och 

underhåll av kommunens gator. Ett ökat fokus på digitalisering 

har inneburit en kostnadsökning för program och licenser. 

Kostnaderna för avskrivningar har ökat från 81,3 mnkr till 

82,7 mnkr. Fortsatt höga investeringsutgifter förväntas kom-

mande år, men avskrivningskostnaderna kommer inte att öka 

i samma proportion som tidigare då kommunen infört kom-

ponentavskrivning.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunens skatteintäkter uppgick 2018 till 1 374,4 mnkr, 

vilket är en ökning med 42,0 mnkr jämfört med 2017. Årets 

skatteintäkter inkluderar en negativ slutavräkning för 2017 på 

3,8 mnkr och en negativ preliminär avräkning för 2018 på 1,6 

mnkr.

De generella statsbidragen ökade med 5,7 mnkr jämfört 

med 2017 och uppgår till 139,8 mnkr. Den största skillnaden 

avser bidrag för LSS-utjämning som ökat med 9,2 mnkr. Reg-

leringsbidrag och inkomstutjämningsbidrag har ökat med 4,1 

mnkr respektive 3,2 mnkr. Kostnadsutjämningen har emeller-

tid påverkat resultatet negativt med 10,4 mnkr, vilket innebär 

en förändring med 12,0 mnkr jämfört med 2017 då vi gått från 

kostnadsutjämningsbidrag till kostnadsutjämningsavgift.    

Stenungsunds kommun erhöll 2,0 mnkr i statsbidrag från 

Boverket för ökat bostadsbyggande. Föregående år motsvarade 

bidraget 5,0 mnkr. 

Sammantaget ökar skatter och bidrag med 47,7 mnkr, vilket 

motsvarar en ökning på 3,3 %. Ökningen mellan 2016 och 2017 

uppgick till 4,3 %.

Nettokostnadsandel
Nettokostnadsandelen talar om hur stor andel av skatteintäkter, 

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

samhetens nettokostnader. För att kommunen ska ha en bra 

kostnadskontroll och ett handlingsutrymme för oförutsedda 

kostnader är 98 % nettokostnadsandel ett bra riktmärke. För 

2018 uppgick kommunens nettokostnadsandel till 95,5 %. 

Nettokostnadsandelen

Finansnetto
Finansnettot är negativt och uppgår till -10,7 mnkr för 2018. 

Det är 10,3 mnkr bättre än budget.

De finansiella intäkterna uppgår till 7,4 mnkr.  Den största 

enskilda posten för finansiella intäkter består av en överskotts-

utdelning från Kommuninvest på 3,3 mnkr. 

De finansiella kostnaderna uppgår till 18,5 mnkr att jäm-

föra mot budgeterat 21,0 mnkr. Räntor på lån har varit lägre 

på grund av det gynnsamma ränteläget samt en lägre låneskuld 

till följd av att alla investeringar inte genomförts under året. 

De finansiella kostnaderna på pensionsavsättningen utgör 10,0 

mnkr vilket är en minskning med 5 mnkr jämfört med 2017. 

Finansnetto

SKATTER OCH STATSBIDRAG 

mnkr 2014 2015 2016 2017 2018

Skatter 1 127,9 1 191,2 1 257,8 1 332,4 1 374,4

Statsbidrag 122,2 120,4 148,7 134,1 139,8

Summa 1 250,1 1 311,6 1 406,5 1 466,5 1 514,2

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

Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till 136,0 mnkr, vilket är en lägre 

nivå än budgeterat och en minskning med 12,9 mnkr mot före-

gående år. Investeringar som gjorts under året innefattar bland 

annat simhall, Brudhammar förskola samt investeringar inom 

vatten och avlopp. Hög investeringsnivå under de senaste åren 

har ökat avskrivningskostnaderna med 19,6 mnkr sedan 2014. 

Investeringsnivån kommer att öka ytterligare de kommande åren.

Nettoinvesteringar och avskrivningar 

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Avsättning för pensioner avser dels förmånsbestämd ål-

derspension, dels pensioner intjänade tom 1997-12-31. 

Förmånsbestämd ålderspension avser pension för inkomstde-

lar över 7,5 basbelopp.

Avsättningen som avser den förmånsbestämda ålderspen-

sionen uppgår till 89,5 mnkr, vilket är en ökning med 11,0 mnkr 

jämfört med 2017.

Från och med 2011-12-31 tillämpar Stenungsunds kom-

mun fullfonderingsmodellen, vilket innebär att hela ansvars-

förbindelsen redovisas i balansräkningen. Ansvarsförbindelsen 

uppgår till 460,2 mnkr, en minskning med 13,8 mnkr jämfört 

med 2017.

Pensionsskuld

Not: Diagrammet visar den totala pensionsskulden i form av ansvars-
förbindelse och förmånsbestämd ålderspension. 

Avsättning för täckande av deponi
Täckningen av deponierna Rinnela och Stripplekärr är av-

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

framtida kostnader för provtagning och analys samt omhän-

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

mnkr då man gjort en ny beräkning av återstående kostnader 

för återställandet fram till och med år 2039. Under 2018 har en 

värderingsprövning gjorts och en avsättning om 0,4 mnkr har 

gjorts. Under året har 0,2 mnkr använts och återstående avsätt-

ning är 4,4 mnkr.
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SKULDER

Låneskuld
Låneskulden har minskat med 70 mnkr och uppgår till 480 

mnkr. Av låneskulden är 72 mnkr vidareutlånade till det kom-

munala bolaget Stenungsunds Energi & Miljö AB.

Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna uppgår till 360,7 mnkr, vilket är en 

ökning med 15,7 mnkr jämfört med 2017. Ökningen beror på 

ökade leverantörsskulder. Den kortfristiga skulden till kon-

cernbolag har minskat med 22 mnkr och beror på lägre saldo 

på de kommunalägda bolagens transaktionskonton inom kon-

cernkontot. Koncernkontot redovisas som en banktillgång i 

kommunens årsredovisning och bolagens saldon redovisas 

samtidigt som en kortfristig skuld till bolagen.

Semesterlöneskulden har ökat med 1,9 mnkr och upplupna 

personalkostnader har ökat med 7,3 mnkr. Detta beror på att 

lönerevisionen inom lärarnas fackförbund inte blivit klara un-

der året samt ökade kostnader för timlöner och OB-tillägg. 

Soliditet
Soliditeten talar om hur stor del av kommunens tillgångar som 

finansierats med eget kapital. En stark soliditet innebär en ökad 

handlingsfrihet och en förmåga att hantera framtida ekono-

miska växlingar och ökat investeringsbehov. Soliditeten redovi-

sas inklusive hela pensionsåtagandet. Stenungsunds kommun 

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

goda resultat och för 2018 uppgår den till 14,5 %. Så sent som 

2015 var soliditeten negativ till följd den svåra situation som 

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

stora borgensåtaganden som behövde infrias.

Soliditet

Soliditet i GR- kommunerna

Soliditeten i diagrammet ovan avser 2018. Siffrorna från  
övriga kommuner är preliminära. 

Skattesats i GR- kommunerna
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ÅTAGANDE OCH RISK 

Åtagande
Borgensåtagande
Kommunens totala borgensåtagande uppgår till 567,5 mnkr, 

vilket är en minskning mot föregående år med 31,2 mnkr. 

Minskningen är framförallt hänförlig till det kommunala bola-

get Stenungsundshem. Åtagandet gentemot dem har minskat 

med 23,1 mnkr och uppgår till 449,3 mnkr. Även borgenså-

tagandet gentemot bostadsrättsföreningarna har minskat och 

uppgår nu till 77,8 mnkr, en minskning med 13,5 mnkr jämfört 

med 2017. Behovet av bostäder i kommunen är stort och så länge 

det förhåller sig så är åtagandena gentemot Stenungsundshem 

och bostadsrättsföreningarna inte att anse som särskilt risk-

fyllda. Kommunen har även ett borgensåtagande gentemot det 

delägda kommunala bolaget Soltak AB som uppgår till 23,3 

mnkr, vilket är en ökning med 6,1 mnkr jämfört med 2017.

Borgensåtagande med högst risk är de 16,2 mnkr som kom-

munen har mot föreningar. Under året har dessa minskat med 

0,8 mnkr. 

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

betat i kommunen att klara av att utbetala pensionerna för 

dessa. Kommunens pensionsskuld är uppdelad i två delar. 

Ansvarsförbindelsen är den del som avser skulden som är in-

tjänad tom 1997, den uppgår till 460 mnkr och den andra de-

len avser förmånsbestämd ålderspension och den uppgår till  

89,5 mnkr. 

Ansvarsförbindelsen redovisas från och med 2011-12-31 

som en avsättning. I många fall kan ansvarsförbindelsen ses 

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

munens val att redovisa den som en avsättning minskar hotet. 

Prognosen pekar också på att ansvarsförbindelsen kommer 

att minska till 402 mnkr år 2023. Åtagandet för den förmåns-

bestämda ålderspensionen ökar däremot väsentligt. Perioden 

fram till 2023 ökar den med 102,6 mnkr från dagens 89,5 mnkr 

till 191,5 mnkr. 

Stenungsunds kommun ökar sin befolkning relativt mycket 

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

av den skuld som upparbetats när kommunen var mindre. 

Pensionsutveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pensionskostnad, mnkr 69,2 73,7 74,2 91,9 89,7 94,9 118,0

Pensionskostnad/skatter mm 4,7% 4,9% 4,7% 5,7% 5,4% 5,5% 6,8%

Pensionsskuld, mnkr 79 90 109 108 129 152 192

Ansvarsförbindelse, mnkr 474 460 453 447 440 433 402

RISKER

Finansiella risker
Stenungsunds kommuns löpande likviditetshantering hanteras 

genom koncernkontosystemet.

Kommunens låneskuld har minskat med 70 mnkr jämfört 

med 2017. Två lån har amorterats bort under året och ett lån 

har förhandlats om. Snitträntan uppgår per 2018-12-31 till 

1,36 %, vilket är en minskning med 17 punkter jämfört med 

2017-12-31. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår 

till 1,85 år per 2018-12-31. Samtliga kommunens lån har tagits 

upp hos Kommuninvest. 

Kommunens utlåning per 2018-12-31 består av koncernintern 

utlåning till Stenungsunds Energi uppgående till 72 mnkr och 

till Södra Bohusläns räddningstjänstförbund på 4,7 mnkr samt 

ett förlagslån till Kommuninvest ekonomiska förening uppgå-

ende till 4,5 mnkr. Stenungsunds Energi lånar av kommunen till 

en årlig snittränta + 25 räntepunkter. Räntan justeras årligen. 

Derivat 
För att hantera ränterisken i samband med upplåning använder 

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

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

dra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Swapavtalen är 
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kopplade till underliggande lån med rörlig ränta. Genom att 

ingå ett swapavtal omvandlas den rörliga räntan till fast ränta 

med önskad löptid utan att låneavtalen berörs. Swapavtalen 

och låneavtalen är således separata avtal och bär sina respek-

tive avtalsrisker. Ränteswappar värderas på balansdagen med 

utgångspunkt från aktuellt ränteläge och återstående löptid. 

Om räntan gått ner i förhållande till avtalad ränta uppstår ett 

negativt marknadsvärde och det motsatta om räntan gått upp. 

Utgångspunkten är för såväl låneavtalen som swapavtalen att 

de ska innehas under hela dess löptid.

Stenungsunds kommun hanterar också ränterisken genom 

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

tiden lika med räntebindningstiden och regleras i samma avtal. 

Valet av bindningstider och avtalslösning avgörs vid respektive 

lånetillfälle med hänsyn tagen till finanspolicy samt pris. Under 

2018 har två swapavtal löpt ut och inga nya swapavtal har ingåtts.

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

att skatteintäkterna ökar men också att kraven på kommunen 

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

för 2018. Investeringarna kommer ligga på en fortsatt hög nivå 

och även öka de kommande åren då byggnation pågår och är 

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

enden samt centrumutveckling. Till följd av detta kommer av-

skrivningar och räntor ta en större del av budgeten framöver. 

Gynnsamt i sammanhanget är de fortsatt låga räntenivåerna. 

Även pensionskostnaderna ökar framöver. För 2017 utgjorde 

de 4,7 % av skatter och bidrag, 2020 kommer de utgöra 5,7 %. 

Soliditeten har utvecklats mycket gynnsamt under de senaste 

åren och för 2018 hamnar soliditeten inklusive pensionsskul-

den på 14,5 %. De finansiella målen bidrar i hög utsträckning 

till att styra ekonomin i rätt riktning.

Projektet 8+fjordar tar emot det prestigefyllda priset 
"Sjöstjärnan". Kronprinsessan Victoria delade ut 
priset. Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL) står tillsammans bakom priset.
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RESULTATET I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET
Resultatet för Stenungsunds kommun uppgår till 68,2 mnkr, att 

jämföra med budget på 11,8 mnkr.  Den enskilt största positiva 

posten avser försäljning av exploateringsfastigheter, vilket påver-

kat resultatet med 31,5 mnkr. Nettot av utbetalning av arbets-

givaravgifter och intäkter av PO-pålägg från verksamheten har 

inneburit en positiv budgetavvikelse. Även finansnettot samt 

skatter och bidrag uppvisar en positiv budgetavvikelse. Övriga 

avvikelser presenteras mer detaljerat i den ekonomiska analysen 

av kommunen samt i varje sektors verksamhetsberättelse. 

ÖVERGRIPANDE
”Kommunövergripande” har en positiv avvikelse mot bud-

get på totalt 27,1 mnkr. Orsaken till det positiva resultatet är i 

huvudsak att de centrala medel som avsätts för löneökningar, 

volymförändringar och ökade driftkostnader för investeringar 

i nya lokaler mm inte ianspråktagits i den utsträckning som 

budgeterats. 

Semesterlöneskulden, inklusive skuld för okompenserad 

övertid, ökade med 1,9 mnkr. Antalet sparade dagar har ökat 

med 3 930 sedan 2017, vilket motsvarar 1,4 mnkr. Skulden av-

seende uppehållslön ligger i nivå med 2017 medan ferielöne-

skulden har ökat med 0,8 mnkr.

SEKTORERNA
Årets samlade budgetavvikelse för kommunens sektorer är 

-45,4 mnkr, vilket kan jämföras med -10,2 mnkr föregående 

år. Samtliga sektorer redovisar ett budgetunderskott. En ned-

skrivning av fordran på Migrationsverket har påverkat resulta-

tet inom såväl sektor utbildning som sektor socialtjänst. Vidare 

gör sektor socialtjänst ett underskott kopplat till LSS-boenden. 

Budgetunderskottet inom sektor stödfunktioner förklaras 

främst med ökade köpta tjänster. Sektor samhällsbyggnads 

budgetavvikelse om 7,9 mnkr förklaras med ökade kostnader 

för snöröjning och halkbekämpning samt lägre intäkter för  

detaljplaner.    

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

men framförallt utbildning och socialtjänst. Ökad befolkning 

medför också ökade investeringar, framförallt i nya skolor och 

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

maningar för kommunens ekonomi och kommer ställa krav på 

effektivitetsåtgärdande arbete. 

ÖVRIGA KOSTNADER OCH INTÄKTER
Skatteintäkterna och finansnettot återfinns under respektive 

avsnitt i Ekonomisk analys kommunen.

Driftsredovisning 
Kommunen gör ett starkt resultat, men samtliga sektorer uppvisar underskott. 

mnkr Ram Avvikelse %

Sektor Utbildning 750 455 -13 770 -2%

Sektor Socialtjänst 505 330 -14 212 -3%

Sektor Samhällsbyggnad 82 755 -7 869 -10%

Sektor Stödfunktioner 63 833 -9 591 -15%

Budget Bokslut Budget-
mnkr 2018 2018 avvikelse

Politisk verksamhet -9,5 -9,2 0,2

Kommunövergripande -55,3 -28,2 27,1

Sektor utbildning
Sektorsövergripande -9,5 -11,5 -2,0

Förskola -166,0 -165,3 0,7

Grundskola -323,2 -330,7 -7,4

Staben -53,4 -53,0 0,4

Gymnasium -109,2 -112,6 -3,4

Särskola -21,5 -23,4 -1,9

Kompetens och utveckling -28,6 -28,9 -0,3

Kultur/Fritid -38,9 -38,8 0,1

Sektor socialtjänst
IFO -109,8 -115,7 -5,9

Funktionshinder -153,4 -159,0 -5,6

Vård och omsorg -242,2 -244,9 -2,7

Sektor samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad inkl färdtjänst -51,4 -58,6 -7,2

Idrott anläggning -31,4 -32,0 -0,7

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

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

Sektor stödfunktioner
Stödfunktioner -63,8 -73,4 -9,6

Kalkylerad kapitalkostnad 102,0 100,5 -1,5

Avskrivningar -81,6 -81,1 0,5

Nettokostnad -1 446,8 -1 465,9 -19,1

Finansverksamheten 1 458,6 1 502,6 44,0

Tomtförsäljning 31,5 31,5

Årets resultat 11,8 68,2 56,4
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I tabellen redovisas endast den del av investeringarna som bok-

förts under 2018. Flera av objekten i redovisningen löper över 

flera år och totalkostnaden är inte den som redovisas i tabellen.

Det pågår flera såväl större som mindre investeringsprojekt i 

flera olika faser. Vissa förbereds för upphandling, andra är snart 

klara och andra är avslutade.  

• Byggnationen av den nya simhallen, som är en del av Ste-

nungsund Arena stod klar och invigdes i augusti 2018. Den 

sista etappen av Stenungsund Arena består av en ny frisk-

vårdsanläggning. Projektet ligger före i betalplan, vilket 

innebär ett underskott mot årets budget.

• I maj 2017 togs beslut i fullmäktige att bygga ett LSS-boende för 

multifunktionsnedsatta. Projektet har försenats och byggstart 

planeras till sommaren 2019 och inflyttning till hösten 2020.

• Brudhammars gamla förskola är riven och markarbetena 

inför den nya förskolan har påbörjats. Projektet kom igång 

senare än planerat vilket förklarar en positiv avvikelse 2018. 

Arbetet kommer fortgå under 2019 och förskolan beräknas 

vara inflyttningsklar under hösten 2020. 

• På Nösnösgymnasiet byggs en ny processal för yrkesutbild-

ning inom modern industriteknisk produktion. Projektet 

förväntas stå klart under februari 2019.

• Nösnäsgymnasiet har under året renoverat aulan från 70-ta-

let till en ny moderna aula. Aulan har varit i bruk sedan hös-

ten 2018. 

• Gångbron som löper över vägen mellan vårdcentralen och 

solgården har renoverats under året.

• IT-investeringar; kommunen har under året investerat i en 

ny gemensam IT-arbetsplats. Införandet av IT-arbetsplatsen 

innebar att kommunen var tvungen att byta ut all gammal 

hårdvara. Behovet visade sig vara större än beräknat vilket 

till viss del förklarar den negativa avvikelsen. Resterande av-

vikelse kan förklaras av att man i samband med bygget av Ste-

nungsund Arena var tvungen att investera i ett mobilförstärkt 

telefoninät som utöver att serva arenan även var nödvändigt 

för att bibehålla gymnasiets täckning.

• Inom sektor samhällsbyggnad har flera underhållsåtgärder på 

gång -och cykelvägarna i Stenungsund utförts. Även flera tra-

fiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts såsom målning 

av gångtunnlar och ny mötesfri hållplats vid Nösnäsgymna-

siet. Projektering har påbörjats av Resecentrum. 

• Inom VA-området har man under året påbörjat projektet 

med överföringsledning till området Fråstorp. Medel för detta 

finns i budget 2019 men tidigarelades. Arbetet med att reno-

vera ledningsnätet pågår om än inte i den takt som planerats. 

Även arbetet med att byta ut pumpstationer pågår och likaså 

upprustningen av Ucklums avloppsreningsverk. I investe-

ringsbudgeten för 2018 är det framför allt två stora poster 

som har tagit medel i anspråk i budgeten men där det inte 

varit något utfall under året. Den ena är färskvattenledningen 

till Kungälv som är framflyttat några år på grund av en förse-

nad tidplan i Kungälvs kommun. Det påverkar Stenungsunds 

kommuns möjlighet att påbörja och genomföra projektet. 

Den andra är Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen som är 

i full gång men med något förskjuten tidplan. 

Investeringsredovisning 

Budget Bokslut Budget-

mnkr 2018 2018 avvikelse

Större investeringar
- Simhall Stenungsunds Arena 39,0 58,3 -19,3

- Gruppboende LSS Svenshögen 21,1 0,4 20,7

- Brudhammar förskola 47,0 8,2 38,8

 - Nösnäsgymnasiet processal 5,7 3,7 2,0

 - Nösnäsgymnasiet aula 4,7 4,7 0,0

 - Reparation av bro vid vårdcentral 2,3 2,2 0,1

 - Digitalisering 10,8 13,0 -2,2

Sektor utbildning
- Förskola 1,0 0,6 0,4

- Grundskola 1,5 1,4 0,1

- Gymnasium 2,2 1,5 0,7

- Kompetens & utveckling 0,0 0,5 -0,5

- Kultur Fritid 1,9 1,9 0,0

Sektor socialtjänst
- Individ & familjeomsorg 1,7 1,2 0,5

- Vård & omsorg 6,0 4,2 1,8

Sektor samhällsbyggnad
- Samhällsbyggnad 81,9 9,5 72,4

- Vatten & Avlopp 61,2 15,2 46,0

- Avfall 8,0 0,2 7,8

Sektor stödfunktioner
- Stödfunktioner 1,2 1,2 0,0

- Fastighet 20,6 17,7 2,9

- Måltid 2,4 0,4 2,0

SUMMA UTGIFTER 320,2 146,0 174,2

VA-anslutningsavgifter -25,3 -10,0 -15,3

Gatukostnadsersättningar -15,5 0,0 -15,5

SUMMA INKOMSTER -40,8 -10,0 -30,8

NETTOINVESTERINGAR 2018 279,4 136,0 143,4
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KONCERNENS SAMMANSÄTTNING
I kommunens koncernredovisning ingår Stenungsundshem AB, 

Stenungsunds Energi och Miljö AB och Stiftelsen Stenungsunds 

Fjärrvärme. Kommunen äger också 25 % av SOLTAK AB och  

33 % av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, men de 

omfattas inte i den sammanställda redovisningen 2018 på 

grund av att åtagandet inte är väsentligt för den samlade bilden 

av kommunens kostnader, resultat och ställning.

PERSONAL I KOMMUNKONCERNEN
Kommunkoncernen har under året haft 2 289 anställda om-

räknat till heltidsanställda. Av dessa arbetar drygt 98 % i kom-

munen. Bland de kommunalägda bolagen arbetar flest på 

Stenungsundshem AB som har 32 anställda. 

RESULTATANALYS
Resultatet för koncernen uppgår till 95,9 mnkr, vilket kan jäm-

föras med 94,9 mnkr 2017.  Såväl kommunen som bolagen re-

dovisar positiva resultat. I resultatet ingår exploateringsvinster 

om 31,5 mnkr. Det rådande ränteläget har varit gynnsamt för 

både kommunen och bolagen och påverkat koncernens resultat 

positivt.  Riktade statsbidrag har också bidragit till årets starka 

resultat. Inom fjärrvärmeproduktionen har kostnaderna varit 

högre än 2017 och bolaget hade en något lägre andel restvärme 

på grund av planerade underhållsstopp hos leverantörerna och 

driftstörningar kopplade till strömavbrott under december 

månad. 

Årets resultat har stärkt koncernens soliditet och går från 

21,5% till 25,0%. 

Interna transaktioner
I koncernredovisningen har interna transaktioner om 60,7 mnkr 

justerats mellan kommunen och bolagen. Transaktionerna be-

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

har justeringar gjorts för borgens- och ränteavgifter som 

Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi och Miljö AB 

betalat till kommunen. 

Lån från kommunen till Stenungsunds Energi och Miljö AB 

uppgår till 72 mnkr. 

Tillgångar och skulder
Koncernens tillgångar har minskat med 9,0 mnkr. Likvida medel 

på koncernkontot har minskat med 35,4 mnkr. Kortfristiga 

fordringar har minskat med 21,6 mnkr, beroende på minskade 

kundfordringar, men också på att minskade fordringar gent-

emot Migrationsverket. 

Anläggningstillgångarna har emellertid ökat och uppgår 

2018 till 2 406,8 mnkr, vilket är en ökning med 37,8 mnkr. Kon-

cernens totala investeringsvolym är 155 mnkr där kommunen 

står för merparten av investeringarna. Stenungsunds Energi & 

Miljö AB har bland annat investerat i utbyggnad av kulvertnät 

och fiberkanalisation. Såväl Stenungsundshem som Stenung-

sunds Energi & Miljö AB står inför investeringar kopplat till 

nybyggnationer i kommunen. För kommunen väntar investe-

ringar i nya förskolor och skolor samt infrastrukturella inves-

teringar. 

Finansnetto
Finansnettot uppgår till -20,8 mnkr att jämföra med -33,8 mnkr 

2017.  De finansiella kostnaderna är lägre till följd av lägre kost-

nader för ränta på pensioner och på grund av lägre upplåning 

för såväl bolagen som kommunen. De finansiella intäkterna är 

högre och beror på överskottsutdelning från Kommuninvest.  

Risker
Inom bostadsägandet finns risker kopplade till en eventuell 

ränteuppgång som påverkar bostadsbolagets resultat väsentligt 

då bostadsbyggande kräver lånefinansiering. Även efterfrågan 

på bostadsägande ses som en risk där outhyrda lägenheter inne-

bär en kostnad för bolaget. En ytterligare riskfaktor ligger i att 

utfallet av hyresökningarna i de årliga förhandlingarna med hy-

resgästföreningen inte uppnått kompensation för utvecklingen 

av förvaltningskostnaderna.

För Stenungsunds Energi & Miljö AB är två av riskfakto-

rerna att produktionsförändringar hos Perstorp och Borealis 

kan påverka inleveransen av restvärme i fjärrvärmenätet nega-

tivt. En ytterligare riskfaktor är att ökade världsmarknadspriser 

på naturgas påverkar prissättningen av restvärme.

Ökad befolkning ställer även krav på ökad kommunal ser-

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

Ekonomisk analys koncernen
I detta avsnitt ges en samlad bild av vilka bolag som tillsammans med kommunen 
bedriver kommunal verksamhet i Stenungsund och dess samlade redovisning. 
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vilket kan bli en ekonomisk utmaning. Svårigheter att hitta be-

hörig personal inom vissa verksamheter ses också som en risk. 

HELÄGDA BOLAG

Stenungsundshem AB
Stenungsundshem grundades 1935. Stenungsundshem äger 

och förvaltar bostäder och lokaler i Stenungsund och är kom-

munens största fastighetsägare. Samtliga fastigheter ligger i 

Stenungsunds kommun. 

Solgårdsterrassen AB
Solgårdsterrassen är ett helägt dotterbolag till Stenungsundshem 

AB. Solgårdsterrassen bedriver verksamhet för exploatering av 

fastigheter.

Stenungsunds Energi & Miljö AB
Stenungsunds Energi & Miljö producerar och distribuerar 

fjärrvärme inom Stenungsunds kommun. Verksamheten sker i 

nära samarbete med Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme.

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme producerar fjärrvärme 

inom Stenungsunds kommun. Leverantör av fjärrvärme är se-

dan 2001-07-01 Stenungsunds Energi & Miljö AB. 

Stenungsunds kommun Fritid och Fastigheter AB
Stenungsunds kommun Fritid och Fastigheter ska på begä-

ran av kommunstyrelsen ingå avtal som syftar till att lämna 

Stenungsunds kommun säkerhet för kommunens fordran på 

organisationen, för vars skulder kommunen tecknat borgen.

DELÄGDA FÖRETAG

SOLTAK AB
SOLTAK tillhandahåller ägarkommunerna stöd- och servi-

cetjänster. Bolaget ägs av Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och 

Kungälvs kommuner. Bolaget ägs till lika delar av ägarkommu-

nerna. Stenungsunds ägarandel är 1/4.

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är ett räddnings-

tjänstförbund med uppdrag att förebygga olyckor och att ge-

nomföra räddningsinsatser. Förbundet ägs till lika delar av 

kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

Renova AB

Renova erbjuder produkter och tjänster inom återvinning och 

avfall. Bolaget ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, 

Partille, Tjörn, Stenungsund, Öckerö och Lerums kommuner. 

Stenungsunds ägarandel är 1,5 %.

Kommuninvest AB
Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs av de 

svenska kommuner och landsting som är medlemmar i bo-

laget. Bolaget arbetar för att ge sina medlemmar utlåning 

och rådgivning. Stenungsunds kommun har varit medlem i 

Kommuninvest sedan 2007 och äger 0,34 % av bolaget.

Kommunen

2016 2017 2018

Omsättning, mnkr 1 851,3 1 939,7 1 970,7

Årets resultat, mnkr 138,6 73,9 68,2

Soliditet, % 6,4 10,7 14,5

Antal årsarbetare * 2 212 2 250 2 249

* per den sista oktober

Stenungsundshem AB

2016 2017 2018

Ägarandel, % 100,0 100,0 100,0

Omsättning, mnkr 183,0 182,9 187,3

Årets resultat, mnkr 23,5 19,1 24,4

Soliditet, % 37,6 39,0 43,7

Antal årsarbetare 35 33 32

Stenungsunds Energi och Miljö AB

2016 2017 2018

Ägarandel, % 100,0 100,0 100,0

Omsättning, mnkr 45,3 45,6 47,9

Årets resultat, mnkr 5,4 5,3 3,9

Soliditet, % 26,1 30,3 31,1

Antal årsarbetare 7 7 8

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme

2016 2017 2018

Ägarandel, % 100,0 100,0 100,0

Omsättning, mnkr 2,2 2,3 2,4

Årets resultat, mnkr 0,0 0,0 0,2

Soliditet, % 87,2 87,1 86,8

Antal årsarbetare  -  -  -
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PERSONALSTRUKTUR
Personalstatistiken baseras på uppgifter vid mättidpunkten den 

31 oktober och avser månadsavlönade, såväl tillsvidareanställd 

som visstidsanställd personal som omfattas av det centrala kol-

lektivavtalet AB. Personalkostnader avser kalenderår och inne-

fattar även timavlönade. 

2014  =  mätdatum 1 november. 2015-2018 = mätdatum 31 oktober.
**En person kan ha både en tillsvidare- och en visstidsanställning vilket innebär 
att totalsumman är lägre än båda delvärdena tillsammans. 

Totala antalet månadsavlönade i kommunen 2018 har minskat 

marginellt jämfört med samma mätdatum 2017. Samtidigt har 

en ökning av antalet tillsvidareanställda i kommunen skett med 

38 stycken och en minskning av antal visstidsanställda med 49 

stycken. Störst andel av kommunens månadsavlönade anställda 

har sektor utbildning med 50,2%, vilket är en minskning från 

50,9% år 2017. Av kommunens månadsavlönade arbetar 86,8% 

(87,9% år, 2017) inom de två stora sektorerna; sektor utbild-

ning och sektor socialtjänst. 

Sysselsättningsgrad
Av kommunens månadsavlönade har 1 719 personer en hel-

tidsanställning, vilket motsvarar 70,8%. Det är en ökning med 

1,7 procentenheter jämfört med föregående år. Bland kommu-

nens månadsavlönade har 141 personer en sysselsättningsgrad 

under 70%, vilket motsvarar 5,8% av de månadsavlönade. Det 

är en minskning med 24 personer jämfört med 2017. Den ge-

nomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är 92,7% 

och är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. 

Förbättringarna kan härledas till att kommunen under 2018 

arbetat med optimerad bemanning där personal inom social-

tjänst fått möjlighet att gå upp i sysselsättningsgrad. 

Ålder och pensionsavgångar
Medelåldern bland kommunens månadsavlönade låg oföränd-

rat kvar på 45 år 2018 jämfört med föregående år. Flest månads-

avlönade medarbetare, 1 170 personer, fanns i åldersspannet  

30-49 år. Det motsvarar 48,2% av det totala antalet månadsav-

lönade, en ökning jämfört med föregående år med 1,4 procent-

enheter. Endast 308 personer var 29 år eller yngre och gruppen 

har under 2018 minskat med 1,3 procentenheter jämfört med 

året innan sett till totala antalet månadsavlönade och ligger nu 

under 2016 års nivå. Gruppen 50 år eller äldre uppgick till 948 

personer vilket motsvarar 39,1%. En marginell minskning med 

0,1 procentenheter från år 2017. Inom 5 år kommer 152 perso-

ner att gå i pension och av dem är det en stor andel lärare vilket 

bör beaktas.

Könsfördelning
Av kommunens månadsavlönade var 1 984 kvinnor vilket är 

81,8% och en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med 

2017. Antalet män var 442 stycken. 

ANSTÄLLDA Sektor  
socialtjänst

Sektor  
utbildning

Sektor stöd-
funktioner

Sektor samhälls-
byggnad

Kvinnor 90% 78% 77% 52%

Män 10% 21% 23% 48%

Totalt antal 
medarbetare 890 st 1 218 st 206 st 110 st

Antal Chefer 39 st 48 st 17 st 10 st

Andel Kvinnor 92% 73% 65% 50%

Andel Män 8% 27% 35% 50%

Fördelningen av kvinnor och män varierar stort mellan de fyra 

sektorerna, den gemensamma nämnaren är att det i samtliga 

TILLSVIDARE VISSTID TOTAL
 ÅR Antal Åa Antal Åa Antal Åa

2014 1 977 1 830 150 125 2 127 1 955

2015 2 050 1 908 259 221 2 305 2 129

2016 2 140 2 000 280 232 2 418 2 232

2017 2 137 1 999 302 250 2 438 2 250

2018 2 175 2 038 253 210 2 426 2 249

Personalredovisning 
Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Egenansvar för det 
gemensamma och ett gott bemötande är en självklarhet för alla. Arbetsglädje, 
trivsel, stolthet och ett hälsofrämjande perspektiv ska prägla medarbetare och 
ledare. Alla som arbetar inom kommunen ska vara goda ambassadörer och 
arbeta för att vi ska kunna ge medborgarna en god service och bra verksamhet. 
Önskad sysselsättningsgrad ska eftersträvas. 
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sektorer arbetar fler kvinnor än män. Den sektor som har störst 

skillnader i fördelning är sektor socialtjänst där 90% var kvin-

nor medan 10 % var män. Den sektor där skillnaderna i för-

delning var minst var i Samhällsbyggnad där 52% var kvinnor 

och 48% var män. Det man kan se gällande fördelningen av 

kön bland chefer är att den relativt väl följer könsfördelningen 

bland medarbetarna ute i sektorerna.

SJUKSTATISTIK
Enligt lagkrav ska sjukfrånvaron redovisas i procent av till-

gänglig ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron ska även redovisas 

åldersindelad och könsuppdelad. Dessutom ska redovisningen 

göras för andelen långtidssjukfrånvaro i relation till total sjuk-

frånvaro. Långtidssjukfrånvarande är den som varit sjukskriven 

60 dagar eller längre. Även timanställda räknas med i sjukstatis-

tiken från och med år 2014. 

Sjukfrånvaro i förhållande till  
ordinarie arbetstid 2014-2018. 

Mätdatum 31 oktober. Anställda enligt kollektivavtalet AB

Sjukfrånvaro, könsfördelning

Mätdatum 31 oktober. Anställda enligt kollektivavtalet AB

 

Skillnaderna mellan kvinnor och mäns sjuktal är fortsatt höga, 

men fortsätter att minska, detta år med 0,9 procentenheter jäm-

fört med 2017. Ser man till de fyra sektorerna i kommunen 

hade socialtjänst den högsta sjukfrånvaron på 8,3%. Det är en 

hög siffra men den har minskat med 0,4 procentenheter från 

året innan. Även i sektor utbildning har sjukfrånvaron minskat 

från 6,1 till 5,9%. Den sektorn med lägst sjukfrånvaro var sam-

hällsbyggnad med 4,9%, den har dock ökat sedan året innan 

med 0,7 procentenheter. Sektor stödfunktioner har även de en 

relativt låg sjukfrånvaro på 5,0% men även den har ökat sedan 

året innan med 0,1 procentenheter.

Sjukfrånvaro, åldersgrupp

Mätdatum 31 oktober. Anställda enligt kollektivavtalet AB

Relaterat till åldersgrupp var sjukfrånvaron högst, 7,8% inom 

åldersgruppen 50 år och äldre. Det är även här vi ser den största 

minskningen av sjukfrånvaron från året innan på 0,7 procent-

enheter. Inom intervallet upp till 29 år där sjukfrånvaron var 

lägst ser vi ytterligare en minskning på 0,5 procentenheter. I det 

intervall där de flesta anställda befinner sig, 30-49 år, har sjuk-

frånvaron minskat med 0,2 procentenheter jämfört med 2017.  

Långtidssjukfrånvaro
Av den totala sjukfrånvaron år 2018 var 41,1% frånvaro 60 

dagar eller längre och betraktas då som långtidssjukfrånvaro. 

Detta är en minskning med 6,9 procentenheter jämfört med år 

2017 (48% år 2017). I procent av tillgänglig ordinarie arbetstid 

stod långtidssjukfrånvaron för 2,7% år 2018, vilket är en minsk-

ning med 0,6 procentenheter jämfört med 2017 (3,3% år 2017).

HÄLSA/ARBETSMILJÖ 
 

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
Syftet är att det hälsofrämjande arbetet börjar i det lilla och 

växer successivt till att bli en naturlig del i vardagen. Arbetet 

bedrivs med ett hälsofrämjande förhållningssätt, vilket inne-

bär att fokusera på det som är bra och fungerar, synliggör det, 

förstärker det och därefter utvecklar ytterligare delar i små steg. 

Arbetet sker i två inriktningar; generella och riktade satsningar. 

Generella satsningar
Syftet med generella satsningar är att alla kan hitta något som 

främjar sin hälsa utifrån egna behov och utföra aktiviteten när och 

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

20182017201620152014

6,7%

6,9% 7,6%
7,4%

6,9%

År 2014 2015 2016 2017 2018

-29 6,2 6,2 6,0 5,0 4,5

30-49 6,4 6,9 6,8 6,2 6,4

50- 7,7 9,0 8,6 8,5 7,8

Totalt 6,9 7,6 7,4 6,9 6,7

År 2014 2015 2016 2017 2018

Kvinnor 7,4 8,2 8,5 7,7 7,3

Män 4,7 5,0 3,7 3,4 3,9

Totalt 6,9 7,6 7,4 6,9 6,7

*Impromtu
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var det passar individen bäst. Årets erbjudande till alla anställda 

var friskvårdsersättning till ett värde av 500 kr/person att användas 

utanför arbetstid under hela året. Under år 2018 har 51,6% av de 

anställda nyttjat friskvårdsersättningen (50,1% år 2017).

Riktade satsningar

Syftet med riktade satsningar är att grupper gör skräddarsydda 

insatser utifrån behov, intresse och förutsättningar som gagnar 

individen, gruppen och verksamheten. Det finns en hälsofräm-

jande strategi och insatserna sker kontinuerligt, främst på APT 

och utvecklingsdagar/studiedagar. Av största betydelse utöver in-

satserna är kontinuerlig uppföljning så att arbetet fortsätter och 

fördjupas och då ger effekter på de olika nivåerna både på kort 

och lång sikt. Under 2018 har extern hälsopedagogstjänst använts 

vid riktade insatser i olika verksamheter. Utgångspunkten har 

antingen varit medarbetarenkätens resultat, vidareutveckling av 

redan välfungerande grupper eller ibland grupper där behov har 

framkommit. Aktuella teman under året har varit arbetslagsut-

veckling, verksamhetsutveckling, förändringsprocesser, kom-

munikation, samarbete, förhållningssätt och bemötande, me-

ningsfulla möten och mötesstrategier, hur vi tar vara på vår tid, 

synliggöra och ta tillvara på olikheter samt friskfaktorer. Under 

2018 har även riktade insatser gjorts i socialtjänst inom ramen 

för hälsogreppet för att minska sjuktalen. En utbildningsinsats 

har även gjorts i kommunen där skyddsombud tillsammans med 

chefer genomgått företagshälsovårdens utbildning i arbetsmiljö. 

Utbildningarna har riktat sig mot både nya och befintliga chefer 

och skyddsombud.

Vid årsskiftet 2018/2019 fanns cirka 150 hälsoinspiratörer i kom-

munen. Hälsoinspiratörerna är nyckelpersoner i vardagen när 

det gäller att i samarbete med enhetschefen vidareutveckla det 

hälsofrämjande arbetet på respektive enhet. Under året har häl-

soinspiratörerna samlats vid två tillfällen för att inspireras och 

för att få verktyg till att arbeta vidare med i sina arbetsgrupper.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Rekrytering
Kommunen använder sig i huvudsak av rekryteringsverktyget 

Visma recruit. Under 2018 publicerades 357 annonser att jäm-

Nathalie Lundmark är lokal processledare för ett projekt som syftar till att skapa en likvärdig studie- och yrkes-
vägledning i hela kommunen.

51



24  |  STENUNGSUNDS ÅRSREDOVISNING 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

  

föra med 2017, då 383 annonser publicerades. År 2018 gällde 

289 annonser tillsvidaretjänster (320 st. år 2017) och 68 annon-

ser tidsbegränsade tjänster (63 st. år 2017). Under år 2018 inkom 

4 691 ansökningar, vilket är en ökning med 244 ansökningar 

jämfört med föregående år. Vid rekrytering av chefstjänster 

används ibland personprofilanalyser som ett komplement till 

intervjuer. Analysen ger en bild av en kandidats förväntade be-

teende i en arbetssituation samt en beskrivning av personens 

styrkor. Under 2018 har även digitala rekryteringsplattformar 

så som Linkedin och Facebook använts.

 

Under 2018 har Stenungsunds kommun startat upp en beman-

ningsenhet som under året varit i uppstartsskede där målet är 

att standardisera och effektivisera korttidsrekrytering. Under 

året har även rekryteringsadministratörer anställts som ett ad-

ministrativt stöd till cheferna i kommunen i rekryteringen av 

månadsavlönade.

Employer Branding
Kommunen har deltagit i GR:s (Göteborgsregionens kom-

munalförbund) Employer Brandingprojekt som syftar till att 

marknadsföra kommunerna inom GR och göra kommunen till 

en attraktiv arbetsgivare för de akademiska yrken som finns i 

kommunen. Kommunen har under året deltagit på bland annat 

Framtidsmässan i Göteborg som riktar sig mot högskolestu-

denter samt deltagit på Futureskills som riktar sig mot grund-

skoleelever som ska göra sitt gymnasieval. 

Kompetensförsörjningsplan
Kommunen har antagit en kompetensförsörjningsplan där 

cheferna fått information om aktiviteter och verktyg att jobba 

med kompetensförsörjning i sin sektor utifrån den egna verk-

samhetens behov.

 
LÖNEÖVERSYN
Enligt centrala löneavtal ska ny lön gälla från och med 1 april (1 

maj gällande Kommunal). 2018 års löneöversyn motsvarade ge-

nerella löneökningar på 2,2% och därutöver särskilda lönestruk-

tursatsningar. De centrala löneavtalen talar om dialogmodellen 

som huvudregel för lönesättning. Dialogmodellen innebär att 

chefen, i sitt lönesamtal, lämnar förslag på ny lön till medarbe-

taren. I Stenungsunds kommun är alla fackliga organisationer 

förutom Kommunal med i dialogmodellen. Kommunal väljer att 

fortsätta i den traditionella förhandlingsmodellen. 

Stort fokus har lagts på arbete med löneöversynen i respek-

tive ledningsgrupp. För att framgångsrikt arbeta med lönebild-

ning har Stenungsunds kommun valt ett arbetssätt som inne-

bär att chefer samordnar sig i löneprocessen. 

PERSONALKOSTNADER
Redovisningen avser kostnader för personal oavsett anställ-

ningsform samt kostnader för arvoden till förtroendevalda. 

Löner och arvoden
Kostnader för löner och arvoden inklusive personalomkostna-

der uppgick till 1 120 mnkr, att jämföra med 1 092 mnkr 2017.  

Detta motsvarar en kostnadsökning med 28 mnkr.

Under år 2018 uppgick kostnaden för arvoden till 7 mnkr, en 

ökning med 1,3 mnkr jämfört med år 2017. Kostnadsökningen 

beror på högre ersättningsnivå och arvoden utbetalda i sam-

band med valet.

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

ej uttagen ersättning för arbetad övertid. Av den totala skulden 

på 73,0 mnkr utgjorde 69,9 mnkr ej uttagen semester och 3,1 

mnkr okompenserad övertid. Jämfört med 2017 har skulden 

ökat med 1,9 mnkr. 

Kostnad för pensioner
Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 549,7, en minsk-

ning med 3,2 mnkr sedan år 2017. Genom centrala löneavtal 

har kommunens anställda rätt till tjänstepension grundad på 

anställning hos arbetsgivaren. Förtroendevalda erhåller pen-

sion enligt kommunens reglemente om pensioner till förtro-

endevalda. Rätten till pension för förtroendevalda förutsätter 

att arbetsinsatsen är fastställd till minst 40 procent av heltid och 

omfattar minst en mandatperiod. Pensionen samordnas med 

eventuell inkomst av tjänst. 

(Mnkr)

2014 2015 2016 2017 2018

Arvoden 5,2 4,6 3,7 5,7 7,0

Löner 683,0 734,5 822,8 837,3 854,4

Personal- 
omkostnader

201,9 218,6 248,8 249,0 258,6

Summa 890,1 957,7 1 075,3 1 092,0 1 120,0

Övriga personalkostnader 58,3 64,4 66,4 73,0 78,8

Personalkostnader totalt 948,4 1 022,1 1 141,7 1 165,0 1 198,8
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunallagens 

elfte kapitel, Lagen om kommunal redovisning och följer i all 

väsentlighet rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning, RKR. Avvikelser från detta avser redovisning av 

pensionsförmåner, RKR 17.2 och redovisning av materiella 

anläggningstillgångar, RKR 11.4. En beskrivning från avstegen 

från rekommendationerna återfinns under respektive rubrik.  

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 

ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöra kommunen 

och de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upp-

tagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och 

skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat 

anges.

FÖRÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER

Komponentavskrivning
Stenungsunds kommun tillämpar komponentredovisning för 

nyanskaffningar på materiella anläggningar från och med 2018. 

Tillämpningen innebär att en anläggning delas in i komponen-

ter som ges olika avskrivningstider utifrån faktisk bedömd 

nyttjandetid.  Konsekvensen blir en förskjutning från löpande 

underhåll till reinvestering.  Effekten blir en jämnare resul-

tatutveckling över tid. För Stenungsunds kommun kommer 

avskrivningstiden bli längre på ett stort antal anläggningstill-

gångar, vilket medför lägre avskrivningskostnader per år. På sikt 

kommer dock kostnaderna för avskrivningar att öka. Indelning 

i komponenter ska göras för investeringar över 250 tkr. Varje 

enskild komponent ska utgöra minst 250 tkr för fastigheter och 

100 tkr för tekniska anläggningar. En genomgång och värdering 

av kommunens äldre anläggningstillgångar inom VA, gata och 

fastighet har gjorts under året och en indelning i komponenter 

kommer att göras under 2019.

Vinst affärsverksamhet
Från och med 2018 redovisas avgiftskollektivets vinst som en 

kortfristig skuld i kommunens balansräkning. Detta för att 

Redovisningsprinciper
I detta kapitel beskrivs de redovisningsprinciper som används av Stenungsunds 
kommun. Principerna syftar till att ge en god bild över kommunens ekonomiska 
resultat. Detta för att ge bra förutsättningar för framtida beslut. 

tydliggöra verksamhetens skuld till abonnenterna.  Tidigare år 

redovisades det över det egna kapitalet. Justering för föregående 

år har gjorts och jämförelsesiffror har ändrats. Förändringen 

har inneburit ett eget kapital som är 4,6 mnkr lägre än vad som 

redovisades i årsbokslut 2017. 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
Jämförelsestörande poster särredovisas i not. Poster med vä-

sentligt belopp och som anses viktiga att uppmärksamma vid 

jämförelse med andra perioder betraktas som jämförelsestö-

rande.

SKATTEINTÄKTER
De redovisade skatteintäkterna består av de preliminära skat-

teinbetalningarna under inkomståret, en prognos för slutav-

räkning och skillnaden mellan den slutliga taxeringen och den 

redovisade skatteintäkten för föregående år. Den preliminära 

slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s december-

prognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. 

ÖVRIGA INTÄKTER
VA-anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar redo-

visas som en förutbetald intäkt i enlighet med RKR 18.1. De 

förutbetalda intäkterna redovisas som en långfristig skuld och 

periodiseras över anläggningarnas nyttjandetid. 

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den 

beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på 

anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar 

i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid 

inga avskrivningar. Från och med 2018 tillämpar Stenungsund 

komponentavskrivning på nyinvesteringar. Från och med 2019 

kommer komponentavskrivning ske även för historiska anlägg-

ningar. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kom-

munen: 3, 5, 10, 20, 30, 50 år. Omprövning av avskrivningstider 

har gjorts under året.
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LEASING 
Som finansiell leasing redovisas leasingavtal med en avtalstid 

överstigande tre år och som uppgår till betydande värde. De 

redovisas i balansräkningen som materiell anläggningstillgång 

och långfristig skuld.

Övriga leasingavtal inom kommunen redovisas som ope-

rationella leasingavtal, då avtalstiden för fordonsleasing aldrig 

överstiger tre år och de övriga leasingavtalens värde bedöms 

som ringa i förhållande till balansomslutningen. Hela kostna-

den redovisas som rörelsekostnad. 

Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras som 

operationella då de ekonomiska riskerna och fördelarna med 

ägandet i allt väsentligt inte övergår till kommunen.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
För att klassificeras som en anläggningstillgång ska inköpet 

som gjorts ha en nyttjandeperiod på minst tre år och ett an-

skaffningsvärde på minst 25 tkr. Anläggningstillgångar har 

i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat 

med planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Lånekostnader inräknas inte i anläggningstillgångens anskaff-

ningsvärde. De redovisas i enlighet med huvudmetoden och 

belastar följaktligen resultatet för den period de hänför sig till. 

Stenungsunds kommun tillämpar komponentavskrivning för 

nyanskaffningar på anläggningar från och med 2018, se stycket 

om ändrade redovisningsprinciper.  

PENSIONSSKULD
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt fullfonderings-

modellen. 

Enligt KRL 5 kap 4§ ska pensionsförpliktelser som tjänats in 

före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning. I bokslu-

tet 2011 lyftes hela skulden in i balansräkningen och från och 

med 2012 redovisas kommunens pensionsåtagande enligt den 

så kallade fullfonderingsmodellen. Motiven för fullfondering 

är att det ger en mer rättvisande bild av kommunens finansiella 

ställning och att de grundläggande principerna om öppen och 

tydlig redovisning följs på ett bättre sätt.

Avsättningens storlek baseras på KPA:s pensionsberäkning 

och följer RIPS17.

Kommunen betalar ut hela den så kallade individuella delen 

till de anställda. Den del av den individuella delen som inte be-

talats under året redovisas som en kortfristig skuld i bokslutet 

och betalas ut under efterföljande år. 

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller förfallotid-

punkt eller belopp enligt RKR 10.2, Avsättningar och ansvars-

förbindelser. Kommunen har tagit upp avsättning för deponier 

och är baserad på en kalkyl gjord 2016. Beloppet har omprövats 

på balansdagen och en ny avsättning om 0,4 mnkr har gjorts. 

Avsättning av ålderspension och efterlevandepension för 

förtroendevalda har beräknats tom 31/12 2018. Avsättningen 

och ansvarsförbindelsen avseende förtroendevalda finns med 

i balansräkningen.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
I den kommunala koncernen ingår bolag och kommunalför-

bund där kommunen har minst 20 % inflytande. Kommunen 

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

Räddningstjänstförbund, men de omfattas inte i den sam-

manställda redovisningen 2018 på grund av att åtagandet är 

oväsentligt för den samlade bilden av kommunens kostnader, 

resultat och ställning. Inga förändringar har skett under året 

i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens 

medlemmar och ägarandelar framgår under ”Ekonomisk ana-

lys koncernen”.  

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt för-

värvsmetoden med proportionell konsolidering. Alla interna 

mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats för att 

ge en rättvisande bild av kommunkoncernens totala ekonomi.  
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Koncernen Kommunen

mnkr 2017 2018 Not 2017 2018 Not

Verksamhetens intäkter 647,8 628,9 1 472,1 449,0 1

Verksamhetens kostnader -1 856,5 -1 895,2 2 -1 761,6 -1 801,4 2

Jämförelsestörande poster - - - - - 3

Avskrivningar -122,2 -123,2 3 -81,3 -82,7 4

Verksamhetens nettokostnader -1 330,9 -1 389,5 -1 370,8 -1 435,2

Skatteintäkter 1 332,4 1 374,4 1 332,4 1 374,4 5

Generella statsbidrag och utjämning 134,1 139,8 134,1 139,8 6

Finansiella intäkter 1,9 4,7 5,0 7,5 7

Finansiella kostnader -35,7 -25,5 -26,8 -18,2 8

Resultat före skatt och extraordinära poster 101,8 103,9 73,9 68,2

Uppskjuten skatt -6,9 -8,0 - -

Årets resultat 94,9 95,9 73,9 68,2

Koncernen Kommunen

mnkr 2017 2018 Not 2017 2018 Not

LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat 94,9 95,9 73,9 68,2

Justering för ej likviditetspåverkande poster 101,0 113,9 62,1 73,6 9

Förändring omsättningstillgångar 15,3 10,5 19,8 11,4

Förändring kortfristiga skulder 32,4 15,9 -19,9 15,7 19

Verksamhetsnetto 244,0 236,2 135,9 168,9

INVESTERINGAR

Förvärv av materiella tillgångar -177,8 -155,0 -158,0 -136,0

Försäljning av materiella tillgångar 8,2 0,5 7,2 0,5 11

Investeringsbidrag 12,5 3,1 12,5 3,1

Förvärv av finansiella  tillgångar -7,2 - -7,1 -

Försäljning av finansiella tillgångar 10,0 - 10,0 -

Investeringsnetto -154,3 -151,4 -135,4 -132,4

FINANSIERING

Långfristig upplåning -88,4 -118,9 -60,0 -70,0 18

Förändring av långfristiga skulder 7,2 -2,2 11,7 -3,5 18

Finansnetto -81,2 -121,1 -48,3 -73,5

Förändring av likvida medel 8,5 -36,3 -47,8 -37,0

Likvida medel vid årets början 105,8 114,3 101,9 54,1

Likvida medel vid årets slut 114,3 78,0 54,1 17,1 14

Resultaträkning

Kassaflödesanalys
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Koncernen Kommunen

mnkr 2017 2018 Not 2017 2018 Not

TILLGÅNGAR

Immaterialla anläggningstillgångar 0,0 2,5 0,0 2,5 10

Materiella anläggningstillgångar 2 337,4 2 373,5 1 340,2 1 394,4 11

 -  Mark, byggnader, tekniska anläggningar 2 109,8 2 140,4 1 241,8 1 297,6

 -  Maskiner och inventarier 227,6 233,2 98,7 96,8

Finansiella anläggningstillgångar 31,6 30,8 138,9 138,1 12

Summa anläggningstillgångar 2 369,0 2 406,8 1 479,1 1 535,1

Förråd och lager 0,6 0,7 0,1 0,1

Kortfristiga fordringar 154,0 132,4 144,7 122,3 13

Kassa och bank 114,3 78 54,1 17,1 14

Tomtmark för försäljning 61,7 72,7 61,7 72,7

Summa omsättningstillgångar 330,6 283,8 260,6 212,1

SUMMA TILLGÅNGAR 2 699,6 2 690,6 1 739,7 1 747,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 481,0 575,9 111,9 185,8

Årets resultat 94,9 95,9 73,9 68,2

Summa eget kapital 575,9 671,8 185,8 254,0 15

Avsättningar

Pensioner inklusive särskild löneskatt 553,0 549,9 552,9 549,7 16

Övriga avsättningar 42,00 42,3 4,1 4,4 17

Summa avsättningar 595,0 592,2 557,0 554,1

Skulder

Långfristiga skulder 1 156,1 1035,0 652,0 578,5 18

Kortfristiga skulder 372,6 391,7 345,0 360,7 19

Summa skulder 1 528,7 1426,6 997,0 939,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 699,5 2 690,6 1 739,7 1 747,2

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarförbindelser 0,3 0,3 - -

Borgensåtaganden 105,8 118,2 598,7 567,5

Operationella hyres- och leasingavtal 126,3 93,9 144,8 133,6

Fastighetsinteckningar 38,2 38,2 - -

Balansräkning
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Noter kommunen 
2017 2018

Not 1

Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter 135,9 138,5

Hyror och arrenden 39,0 35,8

Bidrag 174,3 147,7

Exploateringsintäkter 26,7 36,1

Övriga intäkter 96,2 90,9

Summa 472,1 449,0

Not 2

Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter -1 102,0 -1 127,1

Pensionskostnader -61,0 -65,8

Bidrag -42,6 -43,4

Externhyror -55,5 -53,7

Köpta tjänster -314,4 -315,1

Material samt övriga kostnader -186,1 -196,5

Summa -1 761,6 -1 801,4

Not 3

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster  -  - 

Summa

Not 4

Avskrivningar

Avskrivningar immateriella anläggingar 0,0 0,3

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar 57,2 60,4

Avskrivning maskiner och inventarier 19,4 20,4

Nedskrivningar 4,7 1,9

Summa 81,3 82,7

Not 5

Skatteintäkter

Preliminär skatteintäkt 1 336,3 1 379,7

Preliminär slutavräkning innevarande år -5,3 -3,8

Slutavräkningsdifferens föregående år 1,4 -1,6

Summa 1 332,4 1 374,4

2017 2018

Not 6

Generella statsbidrag

Inkomstutjämning, bidrag 67,4 70,5

Kostnadsutjämningsbidrag/ -avgift 1,7 -10,4

Regleringsbidrag/ -avgift -0,2 4,1

Generella bidrag 14,3 12,3

Kommunal fastighetsavgift 48,5 51,7

Bidrag/avgift för LSS-utjämning 2,4 11,6

Summa 134,1 139,8

Not 7

Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 2,0 3,8

Ränteintäkter 1,6 1,6

Övriga finansiella intäkter 1,4 2,1

Summa 5,0 7,5

Not 8

Finansiella kostnader

Räntekostnader -10,3 -7,1

Ränta på pensionsavsättning -16,1 -10,0

Övriga finansiella kostnader -0,4 -1,0

Summa -26,8 -18,2

Not 9

Ej likvidpåverkande poster

Av- och nedskrivningar 79,4 82,7

Avsatt till pensioner -3,8 -3,2

Periodisering investeringsbidrag -5,9 -6,6

Anläggningtillgång SBRF -7,9 -

Avsättning deponi -0,4 0,4

Konstaterade kundförluster - 0,3

Summa 62,1 73,6

Not 10

Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 0,2 2,8

Ackumulerade avskrivningar -0,0 -0,3

Pågående ny- och ombyggnader 1,1 0,0

Summa bokfört värde 1,3 2,5

Redovisat värde vid årets början 0,0 0,2

Årets investeringar 0,2 2,6

Årets avskrivningar -0,0 -0,3

Redovisat värde immateriella anläggningstillgångar 0,2 2,5

58



 STENUNGSUNDS ÅRSREDOVISNING 2018  |  31

RÄKENSKAPER

2017 2018

Not 11

Materiella anläggningstillgångar

Mark och byggnader

Anskaffningsvärde 1 842,2 2 060,2

Ackumulerade avskrivningar -793,8 -846,9

Pågående ny- och ombyggnader 191,1 84,3

Summa bokfört värde 1 239,5 1 297,6

Avskrivningstider 20-50 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 329,0 311,8

Ackumulerade avskrivningar -236,4 -215,0

Pågående ny- och ombyggnader 7,9 0,0

Summa bokfört värde 100,5 96,8

Avskrivningstider 3-10 år

Mark och byggnader

Redovisat värde vid årets början 1 157,1 1 239,7

Årets investeringar 142,7 116,2

Årets avskrivningar -57,2 -60,4

Nedskrivningar/utrangeringar -2,2 -0,6

Omklassficeras 2019 - 2,7

Omklassficering SBRF -0,7 -

Redovisat värde mark och byggnader 1 239,7 1 297,6

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 111,1 100,5

Årets investeringar 15,3 17,2

Årets avskrivningar -19,4 -20,4

Nedskrivningar/utrangeringar - -0,5

Omklassficering SBRF -6,5 - 

Redovisat värde maskiner och inventarier 100,5 96,8

Summa materiella anläggningstillgångar 1 340,2 1 394,4

Not 12

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Stenungsundshem AB 35,7 35,7

Std’s Energi och Miljö AB 0,2 0,2

Soltak AB 1,6 1,6

Kommuninvest 17,5 17,5

Renova AB 2,9 2,9

Fjärrvärmestiftelsen, grundfondskapital 0,4 0,4

Summa aktier o andelar 58,3 58,4

Långfristiga fordringar inom koncernen 77,5 76,7

Bostadsrätter 0,9 0,9

Övriga långfristiga fordringar 2,1 2,1

Summa 138,9 138,1

2017 2018

Not 13

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 32,8 28,4

Statsbidragsfordringar 30,9 35,9

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 60,6 33,4

Övriga kortfristiga fordringar 20,5 24,5

Summa 144,7 122,3

Not 14
Kassa o bank
Bankkonton 2,8 1,2

Koncernkonto 51,3 15,9

Summa 54,1 17,1

Not 15
Eget kapital
Ingående eget kapital 111,9 185,8

Årets resultat 73,9 68,2

Summa 185,8 254,0

Not 16

Specifikation - avsatt till pensioner

Intjänad pensionsrätt 311,7 303,7

Förmånsbestämd ålderspension 57,3 64,9

Särskild avtals-/ålderspension 1,4 0,4

Pension till efterlevande 4,3 4,2

PA-KL pensioner 55,1 50,3

Förtroendevalda 2,8 5,1

Livränta 12,4 13,1

SAP-R - 0,5

Löneskatt 107,9 107,3

Summa avsatt till pensioner 552,9 549,7

Avsättningar för pensioner

Ingående avsättning, inkl löneskatt 70,8 77,7

Pensionsutbetalningar -2,3 -2,0

Nyintjänad pension 8,8 9,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning -0,5 1,6

SAP-R - 0,5

Förändring löneskatt 1,7 3,4

Övrig post -0,8 -0,7

Utgående avsättning 77,7 89,6

Avsättning till pensioner intjänade före 1998

Ingående avsättning, inkl löneskatt 486,0 475,2

Pensionsutbetalningar -21,1 -20,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning 11,4 8,3

Övrigt 0,3 1,2

Förändring löneskatt -1,4 -4,0

Utgående avsättning 475,2 460,2

Summa avsättning pensioner 552,9 549,7

Aktualiseringsgrad 97 %

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper
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Stenungsunds kommun har i maj 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 277 kommuner som per 2018-12-31 varit medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening ha ingåtts 
ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommu-
nerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapi-
tal i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid uppskattning av den finansiella effekten av Stenungsunds kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 
kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 1 052 170 222 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 1 052 126 077 kronor.

2017 2018

Not 17

Övriga avsättningar

Avsatt för återställning av deponi

Redovisat värde vid årets början 4,5 4,1

Nya avsättningar - 0,4

Ianspråktagna avsättningar -0,4 -0,1

Summa övriga avsättningar 4,1 4,4

Not 18

Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut 550,0 480,0

Övriga långfristiga skulder 4,5 4,4

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Gatukostnadsersättningar 20,1 19,2

  återstående antal år (vägt snitt) 23,1

Anslutningsavgifter 76,7 73,1

  återstående antal år (vägt snitt) 21,7

Övriga investeringsbidrag 0,8 1,9

  återstående antal år (vägt snitt) 29,1

Summa 652,1 578,5

Not 18 a

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

Förfall till räntejustering enligt följande, tkr:

2019 - 30 000

2020-2023 160 000 110 000

2024 eller senare 50 000 -

Summa 210 000 140 000

Derivat

Nominellt värde swapkontrakt, tkr 210 000 140 000

Marknadsvärde 2018-12-31 198 266 131 422

Undervärde -11 734 -8 578

Genomsnittsränta inklusive derivat 1,79% 1,36%

Genomsnittsränta exklusive derivat 0,24% 0,48%

Räntebindning inklusive derivat 1,41år 1,85år

Räntebindning exklusive derivat 0,63år 1,28år

Motparter swapkontrakt

Nordea 90 000 90 000

SEB 70 000 50 000

Swedbank 50 000 -

Summa 210 000 140 000

Räntekostnader

Räntekostnader totalt 10 258 7 095

 - därav derivat 8 730 5 654

2017 2018

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

Not 19

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 77,3 95,8

Semesterlöneskuld 71,1 73,0

Personalens skatter och avgifter 17,9 18,6

Löneskatt 12,2 10,6

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 117,3 126,6

Övrigt 49,2 36,0

Summa 345,0 360,7

Not 20

Borgensåtaganden

Stenungsundshem AB 472,4 449,3

Renova AB,pensionsförpliktelser 0,8 0,8

Soltak AB 17,2 23,3

Småhus-statliga bostadslån 0,0 0,0

Bostadsrättsföreningar 91,3 77,8

Övriga föreningar 17,0 16,2

Summa 598,7 567,5

Not 21

Operationella hyres- och leasingavtal

Framtida hyresavgifter fastigheter

 - som förfaller inom ett år 44,0 45,8

 - som förfaller inom två till fem år 86,4 77,2

 - som förfaller senare än fem år 12,6 3,7

Summa hyresavgifter fastigheter 142,9 126,7

Framtida leasing/hyresavgifter övrigt

 - som förfaller inom ett år 0,8 1,6

 - som förfaller inom två till fem år 1,1 5,4

 - som förfaller senare än fem år - -

Summa övriga leasing/hyresavgifter 1,9 7,0

Summa 144,8 133,7
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Noter koncernen

2017 2018

Not 1

Verksamhetens intäkter

Avgifter och hyror 336,1 336,2

Bidrag 174,3 147,7

Tomtförsäljning 26,7 39,5

Övriga intäkter 108,0 105,5

Summa 645,1 628,9

Not 2

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader 1 129,9 1 154,3

Pensionskostnader 62,7 66,8

Bidrag 42,6 43,4

Externhyror 24,1 17,6

Köpta tjänster 357,0 321,9

Material samt övriga kostnader 240,3 291,2

Summa 1 856,5 1 895,2

Not 3

Avskrivningar

Avskrivningar 116,5 120,3

Nedskrivningar 5,7 2,9

122,2 123,2

Not 4

Likvida medel

Koncernkonto 51,3 15,9

Bank 63,0 62,1

Summa 114,3 78,0

Not 5

Årets resultat

Affärsdrivande verksamheter 1,6 -

Skattefinansierade verksamheter 73,9 68,2

Justerat eget kapital affärsverksamhet -5,0 -

Koncernbolag 24,4 26,7

Summa 94,9 68,2

2017 2018

Not 6

Eget kapital

Ingående eget kapital 481,0 575,9

Årets resultat 94,9 95,9

Summa eget kapital 575,9 671,8

Not 7

Långfristiga skulder

Skulder till banker, kreditinstitut mfl 1 058,6 940,2

 -varav under kortfristiga skulder 108,4 108,9

Övriga långfristiga skulder 97,5 94,8

Summa 1 156,1 1 035,0

Not 8

Ansvarsförbindelse

Stenungsundshem AB, FASTIGO 0,3 0,3

Summa 0,3 0,3
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EKONOMISKT RESULTAT
Årets resultat för sektor utbildning uppgår till -13 770 tkr. 

Underskottet härrör till stor del från grundskolans verksamhet 

men också från gymnasieskolan och särskolan. Förändringar 

i statsbidraget för maxtaxa inom barnomsorgen samt ökade 

kostnader för skolskjutsar påverkar också resultatet i negativ 

riktning. Sektorn har en kostnadsutveckling på 5 % och grund-

ar sig första hand i volymförändringar och avtalsmässig löne-

rörelse. Utöver det ökar nettokostnaden som en konsekvens av 

ökade kostnader för skolskjutsar samt i mindre utsträckning av 

tillfälliga kostnader och intäkter.

På sektorsövergripande nivå redovisas ett underskott med 

2 017 tkr. Underskottet beror huvudsakligen på kostnader för 

skolskjutsar utöver budget samt minskade intäkter från stats-

bidraget för maxtaxa. Vidare redovisas här oförutsedda kost-

nader och intäkter som inte rör innevarande års verksamhet. 

Fordran på migrationsverket inom gymnasiets verksamhet har 

skrivits ned för år 2017 beroende på ändrade regler kring ersätt-

ningen för asylsökandes skolgång. Stenungsunds kommun har 

erhållit retroaktiv ersättning för moms avseende köpta platser 

för åren 2014-2016 samt lokalersättning från migrationsverket 

avseende 2015-2017.

Verksamheten förskola redovisar ett överskott om 721 tkr. 

Överskottet kommer från de kommunala förskolorna där man 

under våren hade fler barn i verksamheten än vad som budgete-

rats. Under året har det varit fortsatt svårt att rekrytera behöriga 

förskollärare vilket lett till att dessa tjänster i många fall ersatts 

med barnskötare eller outbildad personal vilket lett till lägre 

lönekostnader. Det har även varit svårt att rekrytera vikarier. 

Redovisat under förskolan finns också engångskostnader avse-

ende etableringen av de tillfälliga lokalerna för Brudhammars 

förskola.

Grundskolan redovisar vid årets slut ett underskott om 

7 425 tkr. Verksamheten har under året arbetat med att få sin 

ekonomi i balans då den ekonomiska prognosen redan under 

våren varnade för ett underskott vid årets slut. Underskottet 

beror i första hand på personalkostnader utöver budget men 

också på låga eller snabbt minskade elevantal på vissa skolor. 

Åtgärdsplaner för att få budgeten i balans har genomförts med 

varierande framgång på de skolenheter som prognostiserat 

underskott och det arbetet fortsätter även för det kommande 

året. Under året har Ernst & Young gjort en genomlysning av 

grundskolan utifrån bl.a. ett ekonomiskt perspektiv.

Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott om 3 363 

tkr. Underskottet beror dels på att fordran på Migrationsverket 

avseende asylsökandes skolgång 2018 skrivits ner då Migrations-

verket ändrat sina regler för återsökning av kostnader. Dels beror 

det på att en av gymnasiets enheter inte har sin budget i balans. 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan redovisar ett ge-

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

tkr 2016 2017 2018

Intäkter 250 008 617 161 634 424

Kostnader -961 696 -1 343 252 -1 398 649

 - varav personalkostnader -575 281 -573 436 -602 044

 - varav lokalkostnader -123 100 -121 123 -122 152

Netto -711 688 -726 091 -764 225

Budgetram 718 398 726 083 750 455

Avvikelse 6 710 -8 -13 770

Nettokostnadsutveckling 4% 2% 5%

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse

Sektorsövergripande -9 530 -11 547 -2 017

Förskola -166 014 -165 293 721

Grundskola -323 249 -330 664 -7 415

Staben -53 428 -53 025 403

Gymnasieskola -109 194 -112 557 -3 363

Grund- och gymnasiesärskola -21 521 -23 416 -1 895

Kompetens och utveckling -28 592 -28 936 -344

Kultur och Fritid -38 927 -38 787 140

Summa sektor utbildning -750 455 -764 225 -13 770
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mensamt underskott om 1 895 tkr. Inför 2018 minskades sär-

skolans budget med 1 500 tkr. Under året har sedan antalet 

elever ökat vilket innebär att verksamheten inte kunnat göra 

den omställning som den nya budgeten förutsatte.

Resultatet för kompetens och utveckling är -344 tkr. Verk-

samheten har under början av året haft dubbla löner i samband 

med byte av chef. Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett posi-

tivt resultat medan vuxenutbildningen överskrider sin budget. 

Inför 2018 minskades budgeten för kompetens och utveckling 

med 1 000 tkr jämfört med 2017. Inom vuxenutbildningen har 

uteblivna starter av yrkesutbildningar på gymnasial nivå till-

sammans med ökade kostnader för SFI och SVA bidragit till 

underskottet.

Staben redovisar ett positivt resultat om 413 tkr. Överskot-

tet beror på ej utnyttjade medel avseende tilläggsbelopp samt 

en vakans inom administrationen. Kostnaderna för barn- och 

elevhälsan överskrider budget.

Resultatet för kultur och fritid är positivt och uppgår till 140 

tkr. I resultatet ligger extraordinära kostnader avseende revide-

ring av ett avtal med biografen som lett till att kommunen blivit 

återbetalningsskyldig. Flera enheter inom kultur och fritid har 

lämnat överskott vilket kompenserar för de kostnaderna.

ÅRETS HÄNDELSER
Sektor utbildning har under året arbetat med de utvecklings-

områden som Skolinspektionen identifierat i sin regelbundna 

tillsyn. Det har bland annat handlat om hur förskolan arbe-

tar med kränkande behandling och hur kommunen följer upp 

särskolornas mål och resultat. Efter slutredovisning i december 

2018 är samtliga områden godkända.

En förlängning av Skolinspektionens tillsyn har också varit 

ett förbättrat kvalitetsarbete inom flera skolformer vilket i sin 

tur väntas leda till högre kvalité och ökade kunskapsresultat.

Integrationen har varit ett centralt område inom samtliga 

verksamheter. Arbetet med nyanländas lärande har kartlagts 

och åtgärder har vidtagits för ökad kvalitet. Under året har 

också en sektorsgemensam kompetensutvecklingsdag ägt rum 

för all personal där bland andra Charbel Gabro föreläste.

Förskola
Förskolorna har under året fokuserat på att stärka barnens 

språkutveckling. Nästan alla förskollärare och ca hälften av 

alla barnskötare har genomfört Skolverkets fortbildningspa-

ket Läslyftet i förskolan. Verksamheten har tillsatt tre särskilda 

språk-, läs- och skrivutvecklare som agerar motor i arbetet.

Brudhammars förskola har under året flyttat in i tillfälliga 

lokaler i väntan på att ordinarie lokaler rivs och byggs upp på 

nytt och det första spadtaget till den nya förskolan sker i fe-

bruari 2019.

Verksamheten har under året haft svårt att rekrytera ny per-

sonal, såväl förskollärare och barnskötare som timvikarier, vil-

ket bidragit till att ordinarie personal axlat ett än större ansvar. 

Grundskola
Grundskolan har under året påbörjat samlade insatser för att 

stärka likvärdigheten, framförallt inom digitalisering av lär-

verktyg och läromedel. Årets mätning av studiero visar på en 

negativ trend. Ett projekt har därför startats upp för att stärka 

lärarnas ledarskap i klassrummet.

Resultaten för elever i årskurs 9 har förbättrats och för för-

sta gången sedan 2009 ökade behörigheten bland niondeklas-

sarna i Stenungsund till gymnasiets nationella program. Under 

året har matematik och nyanländas lärande varit prioriterade 

områden. Verksamhetövergripande förändringsgrupper arbe-

tar med utveckling inom områdena för att bryta trenden med 

vikande resultat.

Verksamhet och elever har på en del skolenheter påverkats 

av personalomsättning och det har varit svårt att rekrytera både 

legitimerade lärare och vikarier. Personalomsättningen påver-

kar både kontinuiteten och ekonomin.

NYCKELTAL

FÖRSKOLA / GRUNDSKOLA 2016 2017 2018

Antal barn

Kommunala förskolor 1 142 1 112 1 097

Pedagogisk omsorg 31 20 18

Fristående förskolor 250 247 260

Fristående Pedg omsorg 9 11 17

Vårdnadsbidrag 16 3 0

Interkommunala förskoleplatser 10 5 14

Summa 1 458 1 398 1 406

Antal elever

Förskoleklass 343 303 331

Årskurs 1-3 992 1 021 997

Årkurs 4-6 1 027 1 060 1 037

Årskurs 7-9 915 997 1 043

Grundsärskola 25 24 31

Montessoriskolan 162 170 174

Interkommunala grundskoleplatser 63 36 58

Summa 3 527 3 611 3 671

Antal barn 

Skolbarnsomsorg 1 471 1 441 1 570
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Gymnasiet
Under 2018 har andelen Stenungsundsungdomar som söker 

Nösnäsgymnasiet i första hand ökat. Det ökade söktrycket har 

bland annat lett till treparallellig åk 1 på teknikprogrammet.

Nösnäsgymnasiets tekniska utbildningar fortsätter att locka 

fler elever och därför har utbudet utökats på teknikprogram-

mets fjärde år med mjukvarudesign. Gymnasiet har även vun-

nit flera utmärkelser under 2018, bland annat bästa yrkeslärare 

och flera pris i Ung Företagsamhet Göteborgs regionala mässa. 

För att öka andelen elever som når gymnasieexamen har ett 

pilotprojekt påbörjats på en enhet genom tillsättningen av en 

heltidsmentor. Projektet syftar till att bättre kunna samordna 

elevernas hela skolsituation, samtidigt som det väntas minska 

lärarnas arbetsbelastning. 

Grund- och Gymnasiesärskola
Grundsärskolan har under året fortsatt kompetensutvecklings-

arbetet tillsammans med Kristinedalskolan för de elever som 

läser integrerat i grundskolan. Verksamheten har också genom-

fört ett Erasmusprojekt där personal genomfört jobbskuggning 

på en skola i Birmingham. Gymnasiesärskolan har under året 

startat upp ett nytt program; hotell, restaurang och bageri.

Måluppfyllelsen är hög inom verksamheten där i princip alla 

har godtagbara eller mer än godtagbara kunskaper vid slutfö-

rande av ämne, ämnesområde eller kurs.

KOMPETENS OCH UTVECKLING
Vuxenutbildningen har arbetat aktivt för att få fler nyanlända i 

arbete genom de tre jobbspår som finns i planen unga och ny-

anlända i arbete. De tre jobbspåren är barnskötare där svenska 

och praktik varvas (SYSKOM), bussförarutbildning och kock-

utbildning med språkstöd.

Arbetsmarknadsenheten har under året samordnat totalt 

245 feriearbeten för ungdomar vilket är 70 fler än 2017. Kon-

junkturläget har i likhet med 2017 varit gott vilket haft positiv 

effekt på arbetsmarknadsenheten, vilket märkts på individer-

nas mående och utgångsläge vid inskrivning samt deras längd 

i arbetslöshet. 

Under året har 81 nyanlända personer tagits emot varav 

cirka hälften utgör kvotflyktingar vilka har en något annor-

lunda bakgrund mot de i många fall välutbildade vuxna som 

kommit de senaste åren. 

GYMNASIEVERKSAMHET 2016 2017 2018

Fördelning köpta platser, december

 -kommunala gymnasieskolor inom GR  170 186 173

 - andra kommunala/ldt gymnasieskolor   48 44 52

 - fristående gymnasieskolor 121 136 133

Totalt 339 366 358

FÖRSKOLA / GRUNDSKOLA 2015 2016 2017

Skolverkets nyckeltal (avser läsåret 2016/17)

Inskrivna barn per årsarbetare 

Förskola 5,2 5,4 4,7

Fritidshem 23,3 22,0 20,8

Familjedaghem 4,1 5,0 5,0

Antal elever per lärare

Förskoleklass 18,4 15,4 21,4

Antal elever per lärare

Grundskolan 11,9 11,5 11,7

Grundsärskolan 3,3 4,6 3,6

GYMNASIEVERKSAMHET 2016 2017 2018

Kommunfördelning %,  
Nösnäsgymnasiet, december

Stenungsund 50% 47% 52%

Tjörn 25% 26% 27%

Orust 11% 14% 13%

Övriga 14% 13% 8%

Totalt antal elever 1 224 1 221 1 211

GYMNASIEVERKSAMHET 2015 2016 2017

Skolverkets nyckeltal (avser läsåret 2016/17)

Antal elever per lärare (heltidstj)

Nösnäsgymnasiet 11,2 10,3 9,9

Riket 10,5 11,1 10,6

Genomsnittlig betygspoäng för gymna-
sieelever med examen eller studiebevis, 
Nösnäsgymnasiet

14,0 13,8 14,1

Riket 13,9 14,0 14,1

KOMPETENS OCH UTVECKLING 2016 2017 2018

Vuxenutbildningen

Antal poäng/timmar i

kommunal vuxenutbildning 250 000 285 200 215 000

Antal personer, SFI 316 398 476

Antal högskoleprogram 2 1 1

Antal elever i annan kommun 119 147 95

Antal elever inom särvux 29 25 27

Antal elever på Yrkeshögskolan 25 26 26

Integrationsavdelningen

Mottagna flyktingar 121 139 81

Arbetsmarknadsenheten

Feriearbeten 200 178 245
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KULTUR OCH FRITID
Verksamheten har under året varit en central del i arbetet för 

en tryggare kommun. I Kulturhuset Fregatten har utveck-

lingsarbetet syftat till en mötesplats som välkomnar alla, där 

satsningen på Rum1 fortsatt som särskilt riktar sig till ungas 

skapande. Kultur och fritid har samordnat en särskild kom-

munövergripande trygghetssatsning under sommaren med 

stärkt vuxennärvaro på strategiska platser. På fritidsgårdarna 

har det förebyggande arbetet mot alkohol och narkotika visat 

på goda resultat.

Barn och unga har prioriterats under året. Under sommaren 

har en mängd avgiftsfria aktiviteter genomförts, bland annat 

flera välbesökta konserter. Bibliotekets särskilda satsning på att 

inspirera barn och unga till läsande, i samarbete med förskolor 

och skolor, har resulterat i att varje barn i kommunen i genom-

snitt lånat 21 böcker var. 

Ungas välmående är en fråga som fortsatt behöver prio-

riteras. Under året har resultaten från en enkätundersökning 

(LUPP) visat att den psykiska ohälsan ökat och i detta arbete 

har kultur och fritid en viktig roll att fylla. 

FRAMTID
Sektor utbildning står inför fem betydande utmaningar kom-

mande år: Likvärdig skola, kompetensförsörjning, ledarskap, 

befolkningsökning och grundskolans ekonomi.

Likvärdighet genom digitalisering kommer att prägla sektorn 

under kommande år. Det kommer att krävas en höjd kompe-

tensnivå bland personal och en likvärdig tillgång på digitala 

verktyg för att kunna stärka barn och elevers förmåga att lösa 

problem och omsätta idéer i handling. 

Kompetensbrist inom välfärdssektorn påverkar redan nu för-

skolan, grundskolan och gymnasiet. Riket, kommunen och 

sektor utbildning behöver arbeta för att förbättra arbetssitua-

tionen och därigenom öka attraktiviteten i bristyrken.

Ledarskapet kommer att ställas på prov genom samhällets 

ökade krav på välfärdstjänsterna, samtidigt som samhället för-

ändras genom digitalisering och vi erfar personalbrist. För att 

få en effektfull verksamhet krävs att vi satsar på våra chefer så 

att dessa kan leda i förändring. 

Befolkningen kommer öka i kommunen i allmänhet och inom 

målgruppen för utbildningsverksamheterna i synnerhet. Flera 

nya förskolor och skolor kommer att behöva byggas för att 

möta 40 % fler barn kommande tio år vilket fordrar en strate-

gisk planering.

Grundskolan har under flera år haft problem med att komma i 

ekonomisk balans i förhållande till sin budget och kommer från 

och med 2019 att göra sina månadsuppföljningar utifrån en 

mall som tagits fram av Ernst & Young. Uppföljningarna, som 

bygger på ett antal nyckeltal, kommer att bli mer detaljerade 

och syftar till att ge rektorerna bättre och tydligare underlag till 

beslut som rör deras ekonomi. Vidare ska det finnas detaljerade 

åtgärdsplaner för varje skolenhet som inte har sin budget i ba-

lans eller prognostiserar ett underskott i förhållande till budget. 

KULTUR OCH FRITID 2016 2017 2018

Antal besök på kulturhuset 387 782 371 376 334 465

Antal arrangemang 648 741 717

Antal utställningar 11 12 10

Antal besök till biblioteket 190 000 181 600 181 800

Antal utlån 282 600 286 100 257 900

Antal besök på fritidsgårdar 14 163 13 851 13 737

Antal registrerade föreningar 65 64 64

Varav bidragsberättigade 60 61 57

Varav med anläggningsstöd 21 24 22

Lokalt aktivitetsstöd i timmar 176 000 190 074 182 500
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EKONOMISKT RESULTAT 
Årets resultat för sektor socialtjänst är negativt och uppgår till 

14 212 tkr, vilket motsvarar 2,8 % av sektorns nettobudget. 

Nettokostnadsutvecklingen för sektorn mellan 2017 och 2018 

är 0,2%, vilket är ett resultat av besparing inom sektorn under 

året. Sektorn har inte klarat att hålla budget i balans men har 

minskat kostnaden för verksamheten 2018 utifrån att löneök-

ningen har varit ca 3%.

Individ- och familjeomsorg (IFO) redovisar ett underskott 

motsvarande 6 052 tkr. Den stora delen förklaras av uteblivna 

intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn på  

5 500 tkr. Totalt har verksamheten minskat sina kostnader med 

drygt 10 000 tkr mot 2017, vilket motsvarar en kostnadsminsk-

ning med drygt 8%. Arbetet med kostnadsminskningen inom 

IFO har framför allt inneburit färre köpta platser på institution. 

För 2018 var antalet vårddygn på institution, barn och unga  

1 906 dygn mot 2 421 dygn 2017 och för vuxna 2 923 dygn mot 

4 662 dygn 2017.

Funktionshinder har ett underskott om 5 798 tkr.  Kostnaden 

ökade med drygt 5% jämfört med 2017. Detta förklaras av nya 

brukare med ökat vårdbehov på gruppbostäderna samt inom 

daglig verksamhet. Kostnadsökningen identifierades i början 

av året och verksamheten får budgetkompensation för 2019. 

Vård och omsorg redovisar ett underskott på 2 700 tkr. Verk-

samheten har ökat kostnaderna med 1% sedan föregående år 

vilket i realiteten innebär en kostnadsminskning utifrån att lö-

nerna ökade med ca 3% för verksamheten. 

Hemtjänst har klarat budgeten, med ett litet överskott. Verk-

samheten fick ta del av centrala volymmedel utifrån en ökning 

av antalet hemtjänsttimmar under hösten, antal timmar ökade 

med 2 478 under 2018. Hemtjänsten har haft flera vakanta 

tjänster under året, vilket har påverkat ledning och styrning 

negativt. Trots detta har kostnaden per timme minskat något 

vilket innebär en effektivisering.

Särskilt boende redovisar ett underskott om 1 300 tkr där 

verksamheten har haft ökade kostnader på nästan alla enheter. 

En stängd avdelning på Tallåsen borde medfört ett överskott 

om ca 4 000 tkr. Stora utbildningssatsningar har gjorts under 

året utifrån utveckling av Individens Behov i Centrum (IBIC), 

hälsogreppet, demensutbildning Beteendemässiga och Psy-

kiska Symptom vid Demens (BPSD) och utbildning i samband 

med införande av optimerad bemanning. Då trycket på kort-

tidsplatser varit större än planerat har omvårdnadsplatser på 

särskilt boende tagits i anspråk med fördyrade kostnader som 

följd. Även en ökad personalomsättning under året har inne-

burit ökade kostnader för verksamheten.

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

tkr 2016 2017 2018

Intäkter 152 214 162 202 134 568

Kostnader -644 710 -680 546 -654 110

 - varav personalkostnader -377 770 -427 063 -421 136

 - varav lokalkostnader -41 621 -46 611 -43 479

Netto -492 496 -518 344 -519 542

Budgetram 462 389 501 735 505 330

Avvikelse -30 107 -16 609 -14 212

Nettokostnadsutveckling 10% 5% 0%

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse

Sektorsövergripande 8 910 8 557 353

Individ och familjeomsorg 105 365 111 417 -6 052

 - varav försörjningsstöd 23 976 23 436 540

 - varav ensamkommande barn 0 5 517 -5 517

Funktionshinder 148 893 154 691 -5 798

Ordinärt boende 93 240 92 449 791

Hemsjukvård 26 525 27 931 -1 406

Rehab 6 699 7 504 -805

Särskilt boende 115 698 116 993 -1 295

Summa sektor socialtjänst 505 330 519 542 -14 212
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Den kommunala hälso- och sjukvården redovisar ett under-

skott motsvarande 2 200 tkr där hemsjukvården står för 1 400 

tkr. Underskottet inom hemsjukvården beror på personalom-

sättning och svårighet att rekrytera personal. Detta har medfört 

fördyrade kostnader för bemanningslösningar genom inhyrda 

sjuksköterskor. Rehabenheten redovisar ett underskott om 800 

tkr avseende kostnader för hjälpmedel i samband med snabbare 

hemtagning från sjukhus.

Vård och omsorg har arbetat intensivt med att bibehålla få 

betaldagar på sjukhus och arbetet har varit framgångsrikt. Un-

der 2018 hade Stenungsund 28 betaldagar, vilket är en minsk-

ning med två dagar sedan 2017. Minskningen har genomförts 

trots nya regelverket kring betaldagar där det nu är tre dagar 

som gäller för hemtagning av utskrivningsklara patienter.

Inom sektor socialtjänst har övertidskostnader minskat 

med 2 900 tkr under 2018. Kostnaderna är fortfarande höga 

och arbetet med att minska dem fortgår. Kostnaden för övertid 

uppgick till 3 400 tkr för vård och omsorg och 1 500 tkr för 

funktionshinder. 

 

ÅRETS HÄNDELSER 
Hela sektorn har arbetat med omfattande ekonomiska effek-

tiviseringar under året samtidigt som sektorn haft områden 

med hög personalomsättning och implementering av opti-

merad bemanning, införande av IBIC samt utökat arbete med 

hälsostöd. Sektorn har också fortsatt med att verkställa åtgärder 

utifrån Ernst & Youngs externa revision 2017. 

Vård och omsorg samt funktionshinder har haft ett inten-

sivt arbete med att införa och utveckla optimerad bemanning. 

Arbetet försvåras av de olika arbetstidsavtal som finns inom 

området. Ett successivt arbete med att harmonisera avtalen och 

underlätta för bemanningsplanering, för att ge hälsosamma 

scheman med brukaren i fokus, har påbörjats under året. Under 

2018 har viss effekt kunnat ses genom minskade kostnader för 

övertid och timanställda. Under året har också andelen perso-

nal med heltid ökat och alla erbjuds önskad sysselsättningsgrad.

Lediga platser inom särskilt boende har tillfälligt använts 

som korttidsboende när efterfrågan varit hög. Ett arbete har 

startats upp under året gällande flödet av ärenden från bistånd-

senhet till verkställighetens olika delar. 

Stora utbildningsinsatser, med t.ex. optimerad bemanning, 

IBIC, digitalisering, BPSD och hälsogreppet, har genomförts 

för personalen. Utbildningarna är en del i sektorns utvecklings-

arbete inom vård och omsorg och funktionshinder.  Arbetet 

med att förbättra kontinuiteten har pågått, men på grund av 

personalomsättningen har det varit svårt att nå kontinuitets-

målet i hemtjänsten.  

Under första halvåret av 2018 genomfördes stora föränd-

ringar av Ungbo HVB-hem genom att flera EKB-boenden av-

vecklades vilket resulterade i att ungdomar blev förflyttade till 

Ungbo HVB-hem och stödboende.  

Inom IFO har kostnaderna för försörjningsstöd varit på 

samma nivå som föregående år.  Antalet försörjningsstödsbe-

rättigade hushåll har varit 335, vilket är tre färre är föregående 

år. Antal anmälningar gällande barn och unga har ökat med 

181 och är 1051 stycken under 2018. Antal utredningar som 

inletts är 351 stycken, vilket är en stor ökning från föregående 

år. Antalet dygn inom köpta platser institution/HVB har totalt 

minskat med 21 % mot 2017.  Enhetschefer och verksamhets-

chef inom IFO har i uppdrag att arbeta för att minska antalet 

placeringar, söka lösningar på hemmaplan samt tillsammans 

med verksamhetschef för funktionshinder arbeta för hemtag-

ning av redan köpta platser.
 

IFO 2016 2017 2018

Anmälningar jml 14:1 SOL (0-18 år) 655 870 1 066

Ansökningar jml 4:1 SOL (0-18 år) 64 54 105

Antal utredningar (0-18 år) 275 293 581

Antal vårddygn institution barn 2 080 2 421 1 906

Antal vårddygn familjehem barn 11 051 10 712 11 618

Antal vårddygn institution vuxna 4 890 4 662 2 910

Antal vårddygn familjehem vuxna 271 45 0

Antal vårddygn köpt vård psyk vuxna 3 366 1 528 1 481

Ensamkommande i boenden 60 21 5

Antal försörjningsstödsberättigade hushåll 328 338 335

Antal nybesök försörjningsstöd 271 254 250
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 Antalet personer som beviljats beslut enligt LSS har ökat. 

Arbetet med mätbara mål i individärenden pågår. Under året 

har funktionshinder gjort ett större omställningsarbete där 

cheferna fått ett ökat stöd av samordnare som tillsatts. Om-

ställningsarbetet har genomförts inom befintlig ekonomisk 

ram. Inom LSS-verksamhet har fokus varit på att förbättra del-

aktighet, arbeta med självständighet och minska utåtagerande 

beteende. 

Under året har hela sektorn märkt en allt större svårighet 

att rekrytera personal med undersköterskekompetens. Det har 

också varit en omsättning av personal på chefsfunktioner inom 

hemtjänst och funktionshinder. Sektorn arbetar med frågan 

strategiskt genom att differentiera undersköterskeyrket, delta 

på jobbmässor, informera om yrket i grundskolan, ta emot 

praktikanter samt delta i VOC-samarbete. Ett långsiktigt ar-

bete pågår med övergripande chefsstöd för kommunens chefer 

i form av mentorskap och chefsutvecklingsprogram. 

Sektorn har arbetat aktivt med ökad teknikanvändning 

och digitalisering. Under 2018 har digital signering införts. 

Arbetet med digital ansökan av försörjningsstöd och digitala 

inköp inom hemtjänsten har initierats. Stenungsund är enga-

gerad inom GR i e-hälsonätverk och teknikutveckling inom 

”All Age Hub”. Tekniska hjälpmedel som nattkameror och 

lyfthjälp används frekvent. Under 2018 har innovationsarbet-

et med ”Lilla i” fortsatt och det är nu ett sektorsövergripande 

arbete på medarbetarnivå. Projektet handlar om att skapa  

metod och utrymme för att arbeta med kontinuerligt, vardag-

ligt förbättringsarbete. 

 

FRAMTID 
Utvecklingsarbetet inom hemtjänst för att förbättra kontinui-

tet, säkra insatser samt påverka kostnadsutvecklingen kommer 

fortsätta. Fortsatt utbildning sker inom BPSD för att utveckla 

arbetet med personer med demensproblematik. Utveckling 

inom e-hälsoområdet kommer fortsätta inom hela sektorn. 

Samarbetet mellan myndighetsutövning och verkställighet 

inom vård och omsorg för att snabbt tilldela plats kommer öka. 

Den digitala utvecklingen fortsätter 2019 med nya IT-stöd för 

att effektivisera verksamheten.  

Bemanningsfrågan kommer att vara i fokus inom vård och 

omsorg och funktionshinder under 2019. Införande av optime-

rad bemanning innebär att verksamheten kan utveckla brukar-

fokus med stabilare personalgrupp. Kompetensförsörjning och 

utveckling av assisterande tjänster kommer vara i fokus under 

2019. 

Nya lagen om utskrivningsklara patienter från sjukhus ställer 

större krav på hemtjänst och hemsjukvård. Brukare har större 

vårdbehov när de kommer hem och har en mer komplicerad 

medicinsk problematik. 

IFO har under året stärkt sin struktur och stabilitet i orga-

nisationen genom att använda och utforma insatser på hem-

maplan och på så vis minska placeringskostnader, detta arbete 

kommer att fortsätta under 2019. Arbetet med tidiga insatser 

och samarbete med skola, fritid och externa aktörer behöver 

utvecklas under 2019. Stenungsund har väl utbyggda resurser 

kring detta men det behöver samordnas och få en mer enhetlig 

styrning. 

Funktionshinderverksamheten kommer under 2019 fort-

sätta sitt utvecklingsarbete och har tagit fram en ledningsplatt-

form som kallas ”Good to Great”. Detta arbete kommer att kon-

kretiseras under 2019 i hela personalgruppen.

Funktionshinder 2016 2017 2018

Antal personer med beslut enl. LSS 198 207 267

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

40 38 39

Antal personer med beslut om korttidsvistelse 
enl. LSS

101 125 115

Antal boende med särskild service enl.LSS 65 65 71

Antal köpta boendeplatser LSS 11 13 9

Antal personer med beslut om daglig  
verksamhet enl. LSS

92 101 103

Antal personer boendestöd SoL 44 66 73

Boendeplatser psykiatri SoL 17 26 26

Ordinärt boende 2016 2017 2018

Antal omsorgstagare med insatser i det egna 
boendet 31/12

334 320 315

Antal omsorgstagare med serviceinsatser 214 221 211

Antal omsorgstagare med omvårdnadsinsatser 277 255 268

Antal dygn på korttidsenheterna 5 700 5 160 5 442

Hemsjukvård 2016 2017 2018

Antal patienter, snitt/månad 462 495 488

Antal nyinskrivna, snitt/månad 17 21 32

Antal avslutade, snitt/månad 16 20 16

Antal dagar för utskrivningsklara  
patienter på sjukhus

47 30 28

Särskilt boende 2016 2017 2018

Nyinflyttade per år 79 56 70

Avlidna/utflyttade per år 77 69 72
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EKONOMISKT RESULTAT
2018 års resultat för sektor samhällsbyggnad, exklusive tomt-

försäljning, uppgår till ett underskott om 7 869 kr. 

Nettokostnadsutvecklingen  för sektorn är 19%. Det förkla-

ras dels av ökade driftskostnader i samband med att den nya 

simhallen som togs i drift under året, dels på kraftigt ökande 

kostnader för snöröjning. Även personalkostnaderna har ökat, 

samtidigt som intäkterna minskat, vilket kan förklaras av en 

hög personalomsättning samt förskjutning i tidplaner som på-

verkar fakturerbarheten under året.

Ledning visar ett underskott på 414 tkr. Underskottet be-

står av ej budgeterade kostnader för hyra av stationshuset samt 

uppförande av en tillfällig toalett vid stationsplan. Vidare har 

det betalats dubbla löner under två månader för överlämning 

i samband med chefsbyte. Den posten kompenseras dock av 

ett överskott på löner för verksamheten miljö hälsoskydd på 

motsvarande sätt. 

Miljö hälsoskydd visar ett överskott på 271 tkr, huvudsak-

ligen till följd av högre intäkter för livsmedelskontrollen än 

prognostiserat. 

Mark exploatering visar ett överskott på 346 tkr, främst till 

följd av högre intäkter för kart- och mättjänster än budgeterat. 

Plan visar ett sammanlagt underskott om 2 351 tkr vilket be-

ror på lägre intäkter för detaljplaner som blivit försenade under 

året och där fakturering kommer ske under 2019. Färdtjänst gör 

ett underskott på 322 tkr varav 167 tkr för seniorresor.

Bygglov redovisar en budget i balans, med ett litet överskott 

på 82 tkr.

Bostadsanpassning redovisar ett överskott på 849 tkr som 

främst beror på färre kostsamma ärenden än budgeterat.

Gata park visar ett underskott om 6 393 tkr där den största 

delen kan härledas till vinterväghållningen. En besvärlig vinter, 

i kombination med att den upphandling som gjordes för sä-

songen kom igång senare än planerat, ledde till högre kostnader 

än vad man hade tagit höjd för i budgeten. Kostnadsbilden på-

verkas också av brist på konkurrens då allt färre är intresserade 

av att ta de här uppdragen.

Idrott anläggning inkl. hamnen redovisar ett underskott på 

682 tkr till följd av lägre intäkter, dels i simhallen under sommar-

en och dels en tillfällig stängning av ishallen för renoverings-

arbete under maj månad. Dessutom påverkar en direktavskriv-

ning av det gamla kassasystemet i simhallen resultatet med  

200 tkr.

Tomtförsäljning 
Tomtförsäljningen visar ett överskott om 31 500 tkr. De två 

största posterna är försäljning av villatomter i Hällebäck på 

10 900 tkr och försäljning på Nyborgsvägen på 13 500 tkr. 

Dessutom har försäljningar genomförts på Stora Höga södra 

industriområde med ett överskott på 7 100 tkr. 

Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kommunens samhällsplanering.  
Inom samhällsbyggnad återfinns följande verksamheter: plan, bygglov, miljö  
hälsoskydd, mark exploatering samt teknisk verksamhet som består av fem  
enheter: VA teknik, VA strävliden, avfall, gata park och idrott anläggning. 

tkr 2016 2017 2018

Intäkter 29 012 30 140 28 856

Kostnader -103 687 -106 275 -119 480

 - varav personalkostnader -38 681 -45 120 -49 217

 - varav lokalkostnader -18 702 -18 593 -21 546

Netto -74 675 -76 135 -90 624

Budgetram 75 150 77 326 82 755

Avvikelse 475 -76 135 -7 869

Nettokostnadsutveckling 4% 2% 19%

Tomtförsäljning 1 750 24 105 36 100

Investeringar sektor samhällsbyggnad 12 794 6 236 8 843

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse

Samhällsbyggnad ledning -3 342 -3 757 -414

Mark & Exploatering -3 573 -3 227 346

Bygg -4 766 -7 118 -2 352

Plan -2 598 -2 515 82

Miljö Hälsoskydd -5 171 -4 900 271

Teknisk verksamhet -55 524 -61 852 -6 328

varav Gata Park -23 183 -29 037 -5 854

varav Idrott Anläggning  
inkl. Hamnen

-31 359 -32 040 -682

Delsumma Samhällsbyggnad -74 974 -83 370 -8 396

Färdtjänst inkl. Omsorgsresor -5 198 -5 520 -322

Bostadsanpassning -2 583 -1 735 849

Summa -82 756 -90 624 -7 869
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ÅRETS HÄNDELSER
Kommunens vision är att växa och då spelar sektor samhälls-

byggnad en stor roll i allt från idé till genomförande. I syfte att 

effektivisera samhällsbyggnadsprocessen inom sektorn, har ett 

arbete med att implementera ett projektorienterat arbetssätt 

under året pågått i sektorledningen samt i en särskild referens-

grupp med medarbetare från de olika verksamheterna. 

Under året har verksamheten avfall deltagit i arbetet med 

införande av sortering av avfall samt upprättandet av ett miljö-

rum i kommunhuset. 

Projektet 8 fjordar som leds från Stenungsund genom verk-

samheten miljö hälsoskydd har tilldelats vattenmiljöpriset Sjö-

stjärnan. Det är ett nationellt pris som syftar till att lyfta fram 

goda exempel på lokalt vattenvårdsarbete.

Arbete med att ta fram en ny VA-plan i kommunen har in-

letts under 2018 och kommer att pågå under hela 2019. 

Den nya översiktsplanen har varit ute på samråd under vå-

ren 2018 och samrådsredogörelsen beräknas vara klar under 

första halvåret 2019. Planprogrammet för centrum har god-

känts under året och en strategisk projektledare för centrum-

utveckling har rekryterats. 

Arbetet med detaljplaner har fokuserats på att ta fram planer 

för ökat bostadsbyggande samt för verksamhetsområden av olika 

slag, såsom industri, handel eller andra verksamheter. Samman-

lagt har 19 detaljplaner arbetats med under året. Två detaljplaner 

har antagits och ytterligare två har vunnit laga kraft. 

Tillsammans med Trafikverket har sektorn arbetat för att 

öka säkerheten vid tågövergångar i centrala Stenungsund. I 

december slutfördes stängsling av järnvägen genom de cen-

trala delarna av tätorten ner till Nösnäs. Detta till följd av den 

tragiska olycka med dödlig utgång som skedde vid Solgården 

tidigare under året. 

Arbetet med att digitalisera bygglovsprocessen för ökad 

service till medborgare och företag samt för ökad effektivitet i 

verksamheten har fortsatt under året. Ett exempel på insats som 

blivit färdig är upphandlingen av ett digitalt arkiv.

I augusti invigdes Stenungsund Arena med den nya sim-

hallen, något som lockade många besökare. Under hösten har 

verksamheten i simhallen kommit igång och bygget av frisk-

vårdsanläggning har startat.

Infrastrukturfrågorna står högt på dagordningen i Stenung-

sund då detta är avgörande för en växande kommun. I samar-

bete med grannkommunerna Kungälv, Uddevalla, Tjörn och 

Orust samarbetar kommunen i det så kallade Bohusstråket där 

de prioriterade områdena är Bohusbanan, E6, väg 160 och ny 

bro till Orust. 

Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Landstings  

näringslivsklimatsundersökning Insikt. I mätningen som pre-

senterades under våren 2018 kom kommunens livsmedelskon-

troll på första plats av alla kommuner i landet. Detta är ett re-

sultat av ett långsiktigt, professionellt arbete med bemötande i 

en verksamhet som kontinuerligt möter näringslivet. 

Arbetet kring social hållbarhet fortgår och där sektorn är 

representerade i ”Hasselbacken i utveckling”. Här arbetar kom-

munen för ett attraktivt bostadsområde tillsammans med Ste-

nungsundshem och Hyresgästföreningen. Stenungsund deltar 

även tillsammans med Kungälv, Lerum, Lilla Edet och Partille 

i ett GR-projekt om social innovation i samhällsplaneringen. 

Stenungsunds delprojekt handlar om seniorperspektiv i sam-

hällsplaneringen.

Samhällsbyggnad har kontinuerligt arbetat med att för-

bättra stenungsund.se. Särskilt fokus har varit på att inventera 

sidan utifrån ett GDPR-perspektiv och arbeta med struktur 

och innehåll på Miljö Hälsoskydds samt Stenungsund Arenas 

sidor. Det har också påbörjats ett arbete för att på hemsidan 

ge mer information om byggprojekt av olika slag i kommu-

nen. Nyheter och exempel på vad som händer i verksamheten 

har lyfts på webbplatsen och på kommunens Facebook-sida. 

Blanketter för bland annat bostadsanpassningsbidrag, strand-

skydd och avfall har tagits fram och uppdaterats. Sektorn har 

funnits med som kommunikationsstöd i olika projekt, kam-

Nyckeltal Samhällsbyggnad 2016 2017 2018

Inkomna ärenden; bygglov/övriga ärenden 418 334 351

Antal anmälan/bygganmälan 92 149 156

Antal husutstakningar 60 14 52

Antal nybyggnadskartor 129 82 123

Antal lägeskontroller 73 12 60

Nyckeltal Färdtjänst och omsorgsresor 2016 2017 2018

Totalt antal resor, färdtjänst 5 565 4 630 5 384

Snittpris per resa (kr) Färdtjänst 278 209 205

Totalt antal resor, omsorgsresor 9 088 9 644 9 081

Snittpris per resa (kr) Omsorgsresor 134 141 157

Bostadsanpassning 2016 2017 2018

Bostadsanpassning, genomsnittskostnad ( tkr) 14 14 15

Bostadsanpassning, antal ärenden 144 120 115

Nyckeltal Idrott Anläggning 2016 2017 2018

Antal besök i simhallen 70 000 70 751 70 500

Simskoleelever 1 369 1 369 220

Antal gästhamnsnätter 1 352 1 370 1 300
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panjer och events som drivits i samarbete med externa aktö-

rer. Några exempel är plaståtervinningsprojektet, Bo-dagen, 

Västerhavsveckan, Världstoalettdagen och en kampanj om 

insamling av textilier. 

FRAMTID
Kommunen står inför stora utmaningar med utvecklings-

projekt kopplade till centrumutveckling med planering för 

Resecentrum, fler bostäder och handel på torget och CW Borgs 

väg, samtidigt som bostadsbyggande på Nyborgshöjd och 

Solgårdsterrassen tar fart. Sektorn kommer även att arbeta med 

utvecklingen av Hallernaområdet, fler bostäder i områdena 

Hasselbacken, Kvarnhöjden och Spekeröd samt pendelparke-

ringar som ytterligare exempel. 

Digitalisering av ärendehantering inom framför allt de 

myndighetsområden som regleras genom Plan- och bygglagen, 

Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen fortskrider med hög 

ambitionsnivå. 

Inom verksamheten anläggning kommer ett nödvändigt 

underhållsarbete inledas i hamnen. 

All denna utveckling kommer att ställa krav på samhälls-

byggnadsprocessen – från planering till genomförande, där alla 

verksamheter i sektorn är viktiga parter. Implementeringen av 

ett projektorienterat arbetssätt kommer att slutföras under året 

som ett viktigt led i att skapa en smidig process.  

Vatten och avlopp
Ekonomiskt resultat
VA-verksamheten redovisar ett överskott om 4 787 tkr. VA hade 

vid årets ingång ett negativt eget kapital om 2 281 tkr. Årets 

överskott innebär att det egna kapitalet vid årets utgång är po-

sitivt och uppgår till 2 506 tkr. 

Under året har projektet med överföringsledning till om-

rådet Fråstorp påbörjats. Medel för detta finns avsatt i budget 

2019 men projektet prioriterades upp och tidigarelades. Arbe-

tet med att renovera ledningsnätet pågår, om än inte i den takt 

man skulle önska vilket beror på bristande personalresurser. 

Det pågår även arbete med att byta ut pumpstationer och upp-

rusta Ucklums avloppsreningsverk. I investeringsbudgeten för 
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Nyckeltal 2016 2017 2018

Köpt/producerat vatten i tm3 1 626 1 648 1 729

Försålt vatten till kund i tm3 1 202 1 224 1 317

Förlust/svinn av dricksvatten 26% 26% 24%

Behandlad avloppsvattenmängd vid Strävliden, 
tm3 

1 937 2 130 2 096

Ovidkommande vatten till spillvattennätet 39% 42% 42%

Nytillkomna VA-abonnenter 97 100 95

Antal mätarbyten 206 604 507

Förbrukning järnklorid, ton/år 44 46 52

2018 är det framför allt två stora poster som har tagit medel i 

anspråk i budgeten men där utfallet uteblivit. Den ena är färsk-

vattenledningen till Kungälv som flyttats fram några år på grund 

av en försenad tidplan i Kungälvs kommun. Den andra är kom-

munalt avlopp Svartehallen/Sågen som är i full gång men med 

något förskjuten tidplan.  

ÅRETS HÄNDELSER
Under året har en omorganisation genomförts inom sektor 

samhällsbyggnad som betyder att verksamheten även kommer 

att hantera planering av gata utöver VA. 

Arbetet med VA-planen påbörjades under 2018 och kommer 

att pågå hela 2019. Första delen av tre är klar.

Under året har projektering utförts för utbyte av vattenled-

ningen vid Solgårdsdalen. Arbetet kommer att handlas upp un-

der 2019. Det planerade underhållsarbetet på ledningsnätet har 

ökat jämfört med 2017 med anledning av att vakanta tjänster 

vid driften tillsatts. Femårsplanen för underhåll av ledningsnä-

tet har följt plan. 

Renovering av Ucklums avloppsreningsverk har pågått efter 

upptäckten att fastigheten var allvarligt rostskadad och installa-

tionerna inte håller dagens lagkrav på el och arbetsmiljö. Arbetet 

pågår löpande; fastigheten är utbytt och invändiga arbeten med 

ventilation, el och styr är klara, nästa steg som är att byta rens-

hantering och luftningssystem är planerade att utföras under 

2019 vilket följer plan.

VA Strävliden har fått ett politiskt uppdrag att under 2018 ta 

fram underlag för hur mycket kapaciteten kan öka på renings-

verket med befintliga bassänger. Detta då man inte har tillstånd 

att ta emot spillvatten för den beslutade målbilden om befolk-

ningsökning i kommunen. Underlagen kommer presenteras 

under 2019.

VA-verksamheteten har deltagit i EU-projektet Ren kust-

linje. Arbetet har tagit en del resurser i anspråk men samtidigt 

varit mycket givande. Ren kustlinje är ett innovationsprojekt 

som pågick 2016 till 2018 med fokus på marin nedskräpning i 

Skagerack och Kattegatt. Ett reningsverk kan ses som en trans-

portväg för skräp, och VA Strävliden fokuserade därför på detta.  

En litteraturstudie över hur olika tekniska lösningar reducerar 

belastningen på havsmiljön har sammanställts. Man har även 

i samarbete med Kungälv och Kungsbacka testat olika möjliga 

metoder för bräddvattenrening genom pilotförsök på Strävli-

den samt fullskaleförsök i Kungälv och i Kungsbacka.

FRAMTID 
2019 startar projektet med ny slamhantering, vilket kommer att 

drivas i olika steg. Motivet för att starta projektet är att vid ett 

antal avloppsreningsverk har slamsilon kollapsat på grund av 

ålder. Detta har skapat mycket akuta arbeten samt höga kostna-

der för panikprojekt. Det vill verksamheten förebygga genom att 

starta upp arbetet planerat.

Arbetet med att rekrytera de vakanta tjänsterna inom VA tek-

nik kommer att fortsätta. Förhoppningen är att få dessa tjänster 

tillsatta vilket kommer att leda till att underhållsarbetet av led-

ningsnätet intensifieras ytterligare. 
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BALANSRÄKNING (tkr) Not Bokslut Bokslut Bokslut
2016 2017 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 7 134 393 137 510 138 545

Kortfristiga fordringar 5 452 2 970 4 402

SUMMA TILLGÅNGAR 139 845 140 480 142 947

SKULDER

Eget kapital -2 116 -2 550 -2 281

Årets resultat -434 269 4 786

Summa eget kapital -2 550 -2 281 2 505

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån av kommunen 8 56 480 57 417 57 302

Förutbetalda intäkter från
anläggningsavgifter 9 71 893 73 803 70 166

Kortfristiga skulder 14 022 11 541 12 974

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 139 845 140 480 142 947

NOTER
Bokslut Budget Bokslut

Not 1 2017 2018 2018

BRUKNINGSAVGIFTER

Fasta avgifter 7 084 7 006 7 286

Rörliga avgifter 26 148 28 463 27 564

Råvatten 950 1 500 976

Borealis avloppsavgift 529 680 400

Summa 34 711 37 649 36 226

Not 2

ÖVRIGA AVGIFTER

Slammottagning 13 500 700

Övriga avgifter 15 0 3

Summa 27 500 703

Not 3

 ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Anläggningsavgifter 1 053 500 1 965

Periodisering anl.avg. 5 248 5 500 5 681

Summa 6 301 6 000 7 646

Not 4

ENTREPRENADER, KÖP AV VERKSAMHET

Övriga entreprenader -7 089 -5 400 -5 378

Summa -7 089 -5 400 -5 378

Not 5

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

Anläggnings- och underhållsmaterial -2 902 -6 080 -1 398

Köp av renvatten för distribution -4 548 -4 300 -4 441

Konsulttjänster -1 105 -470 -361

Elkostnad -3 053 -2 800 -2 566

Tippavgifter

Förbrukningsmaterial -1 083 -300 -1 469

Övriga kostnader -3 350 -3 339 -3 491

Summa -16 041 -17 289 -13 726

Not 6

INTERNA KOSTNADER

Administrativ ersättning till ekonomienheten har fördelats enligt beräknad 
nyttjandegrad. Kostnad för centralförrådet har fördelats på antal användare. 
Kostnad för inhyrd personal är beräknad på antal arbetade timmar. Kostnad för 
telefoni är fördelad på antal abonnemang.

RESULTATRÄKNING (tkr) Not Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2017 2018 2018 2018

Verksamhetens intäkter 43 089 44 149 46 068 1 919

Brukningsavgifter 1 34 711 37 649 36 226 -1 423

Övriga avgifter 2 -25 500 703 203

Anläggningsavgifter 3 6 298 6 000 7 646 1 646

Interna intäkter (inom kommunen) 2 105 0 1 493 1 493

Verksamhetens kostnader -41 940 -43 249 -40 403 2 846

Personalkostnader -7 813 -9 992 -8 807 1 185

Entreprenader, köp av verksamhet 4 -6 035 -5 400 -5 378 22

Drift- och underhållskostnader 5 -16 041 -17 289 -13 726 3 563

Interna kostnader 6 -2 207 -1 400 -3 282 -1 882

Avskrivningar -9 844 -9 168 -9 210 -42

Verksamhetens nettokostnad 1 149 900 5 665 4 765

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -880 -900 -879 21

PERIODENS RESULTAT 269 0 4 786 4 786

Not 7

Materiella anläggningstillgångar

Ingående bokfört värde 131 404 134 393 137 510

Årets investeringar 12 431 12 961 10 245

Utrangeringar 0 0 0

Årets avskrivningar -9 442 -9 844 -9 210

Utgående bokfört värde 134 393 137 510 138 545
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  Avfall
Avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 5 478 tkr. 

Överskottet beror till stor del på att investeringen för nybygg-

nation av återvinningscentral förskjutits i tid. Enligt tidigare 

beräkningar skulle återvinningscentralen varit i drift under 

2018 och då hade överskottet behövts för att täcka den ökade 

driftkostnaden. På grund av den förskjutna tidplanen har inte 

kostnaden fallit ut. Verksamheten har haft lägre kostnader än 

budgeterat för insamlingsentreprenad av hushållsavfall, drift av 

återvinningscentral samt behandling av avfall. Verksamheten 

har även minskade kostnader på kontrollprogram för deponier. 

Samtidigt som kostnaderna har varit lägre än beräknat har av-

fallsverksamheten haft högre intäkter på material som till ex-

empel skrot och bilbatterier.

Verksamheten fortsätter att använda personalstyrkan till-

sammans med Tjörns kommun vilket gör att resurseffektivite-

ten gällande personal har ökat.

ÅRETS HÄNDELSER
Beslut har fattats om lokalisering av ny återvinningscentral och 

den kommer att byggas i Stora Höga. Redovisning av en intern 

utredning gällande insamling av förpackningar och tidningar 

tillsammans med ordinarie hushållsavfall har genomförts. 

Även avfallsverksamheteten påverkas av införandet av GDPR 

och anpassning av verksamhetssystemet har krävts och ge-

nomförts. Under året har även införande av sortering av avfall i 

kommunhuset samt upprättande av miljörum i kommunhuset 

genomförts.

FRAMTID
Från och med 2019 kommer verksamheten att starta arbetet 

med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

enligt ny förordning i miljöbalken. Verksamheten kommer 

tillsammans med Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

(FTIAB) att göra olika testområden på hur insamlingen skulle 

kunna fungera i Stenungsunds kommun. Detta kommer att 

medföra kostnader i form av insamling, behandling och mel-

lanlagring av avfall som kommer att påverka budget 2019. 

Avfallsverksamheten har en stor investering inom de när-

maste åren i form av anläggande av en ny återvinningscentral. 

Projektet är stort med hög ambitionsnivå och kräver planering 

och resurser i anspråk. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle 

den nya återvinningscentralen tas i drift under de kommande 

åren. Årets överskott visar på att taxan ligger på rätt nivå för att 

klara kostnader för avskrivningar och drift när anläggningen 

tas i bruk. Med anledning av att det dröjer ytterligare ett par 

år innan återvinningscentralen blir klar och kan tas i drift ses 

taxan nu över för en eventuell taxejustering. 

NYCKELTAL 2016 2017 2018

Invägda mängder Renova, ton 5 081 4 700 4 832

Därav biologiskt, ton 1 066 971 1 031

Bokslut Budget Bokslut
Not 8 2017 2018 2018

Lån av kommunen

Ingående bokfört värde 52 985 56 480 57 417

Upplåning/Amortering 3 495 937 -115

Utgående bokfört värde 56 480 57 417 57 302

Bokslut Budget Bokslut
Not 9 2017 2018 2018

Förutbetalda intäkter från anläggningsav-
gifter

Ingående bokfört värde 71 965 71 893 73 803

Årets inbetalningar 4 748 7 157 2 044

Årets periodisering -4 820 -5 247 -5 681

Utgående bokfört värde 71 893 73 803 70 166

tkr 2016 2017 2018

Intäkter 26 024 26 733 29 370

Kostnader -26 144 -25 426 -23 892

Netto -120 1 307 5 478

Investeringar 40 0 0

Eget kapital 5 564 6 871 12 349
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EKONOMISKT RESULTAT
Sektor stödfunktioner redovisar ett negativt resultat om 9 591 

tkr. Underskottet kan till största delen hänföras till funktion 

digitalisering och beror på högre kostnader än budgeterat för 

Soltak AB:s löpande verksamhet. 

Sektorns nettokostnadsutveckling är 41 % och beror främst 

på köpta tjänster från Soltak AB.

Ekonomifunktionens resultat är positivt och uppgår till 987 

tkr. Överskottet kan i huvudsak hänföras till lägre kostnader för 

personal på grund av vakanser och sjukskrivningar samt till viss 

del ökade intäkter. 

Personalfunktionens redovisade resultat är positivt och 

uppgår till 87 tkr. Överskottet beror på intäkter utöver budget 

samt lägre kostnader för personal. 

Funktion digitalisering redovisar ett negativt resultat om 

9 779 tkr. Underskottet beror på kostnader utöver budget för 

Soltak AB:s tjänster. Flera olika tjänsteområden är berörda, 

bland annat återfinns underskott inom IT-drift vilket beror på 

hög personalomsättning och ett stort behov av externa konsul-

ter, både för att täcka sjukskrivningar men även utifrån brist på 

kompetens inom specifika områden. Ytterligare faktorer som 

bidrar till det negativa resultatet är höga utvecklingskostnader 

avseende nya IT-system. Likaså har dubbla licenskostnader be-

lastat kommunen under året då avveckling av kommunens ti-

digare system inte varit möjlig. Vidare har modellen för fördel-

ning av soltaks kostnader förändrats från budgetfinansiering 

till en volymbaserad debiteringsmodell. Förändringen har ur 

kostnadsperspektiv varit negativ för kommunen. En ytterligare 

del i underskottet avser lönekostnadsutveckling utöver budget. 

Verksamheten har under året påbörjat arbetet med att få 

budget i balans då prognosen redan sedan tidig vår visat på 

ett underskott, arbetet kommer fortsätta under 2019. I syfte 

att förbättra den ekonomiska styrningen har nya rutiner tagits 

fram mellan Soltak AB och Stenungsunds kommun. Rutinerna 

avser tätare kommunikation samt strikta rutiner och uppfölj-

ning kring beställarprocessen.  

Resultatet för måltid är positivt och uppgår till 281 tkr. Över-

skottet kan härledas till lägre kostnader för livsmedel samt att 

planerad verksamhet inom äldre- och barnomsorg uteblivit, då 

verksamheterna har haft stängda avdelningar på grund av färre 

boende och färre barn.

Fastighet redovisar ett underskott vid årets slut som uppgår 

till 1 174 tkr. Den negativa avvikelsen beror på nedskrivning 

vid försäljning av Röda huset, ökade kostnader för snöröjning 

samt att förvaltningsavtalet som kommunen har med Stenung-

sundshem blivit dyrare än budgeterat. Förvaltningsavtalet är 

ett samarbete med Stenungsundshem som innefattar drift, 

skötsel och underhåll av kommunens fastigheter samt projekt-

ledning av nya projekt. 

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

tkr 2016 2017 2018

Intäkter 264 276 267 102 273 221

Kostnader -310 862 -319 004 -346 645

 - varav Personalkostnader -83 476 -89 440 -96 728

 - varav Lokalkostnader -53 164 -55 087 -56 311

Netto -46 586 -51 902 -73 424

Budgetram 56 212 55 544 63 833

Avvikelse 9 626 3 642 -9 591

Nettokostnadsutveckling -8% 11% 41%

* Från år 2016 inkluderas fastighet

FÖRDELNING NETTOKOSTNAD Budget Utfall Avvikelse

Sektorsövergripande 5 994 5 992 2

Kansli 6 279 6 295 -16

Information och teknik 6 398 6 378 20

Ekonomi 11 632 10 644 988

Personal 5 328 5 241 87

Digitalisering 25 020 34 799 -9 779

Måltid -170 -451 281

Fastighet 3 352 4 526 -1174

Summa 63 833 73 424 -9 591
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ÅRETS HÄNDELSER
Under året har en plan för folkhälsa och social hållbarhet arbe-

tas fram med de två övergripande målen fullföljda studier och 

åldrande med livskvalitet. Planen har varit vägledande i årets 

arbete. Likaså har ett program för social hållbarhet 2030 an-

tagits. För att sträva mot ett hållbart Stenungsund 2030 beslu-

tades om insatser i fyra prioriterade områden, barn och ungas 

uppväxtvillkor, socioekonomiska förutsättningar, hälsofräm-

jande och hållbara livsmiljöer samt hälsa och levnadsvanor. 

Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har införts. 

Systemet har förenklat för handläggare och minskat den tid 

som behöver läggas på administrativa och repetitiva arbets-

uppgifter. 

I september var det val till Riksdag, kommun och landsting. 

Kansliet skötte samtliga administrativa, kommunikativa och 

strategiska förberedelser, rekryterade och utbildade cirka 130 

röstmottagare samt samordnade vallokalerna och förtidsröst-

ningsställena under valperioden. Vidare har kansliet ansvarat 

för att implementera de nya GDPR-kraven i kommunens verk-

samheter. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kommunens 

sektorer.

I syfte att förenkla för kommuninvånaren har medborgar-

service tagit över ansvaret för att svara och handlägga enklare 

ärenden som tidigare ombesörjts av sektorerna. För detta ända-

mål har ett nytt ärendehanteringssystem installerats. Ett arbete 

har startat för att utveckla kommunens E-tjänster som är en del 

i kommunens övergripande digitaliseringsutveckling. 

Ett omfattande arbete har genomförts för att anpassa kom-

munens redovisning till ny lagstiftning gällande komponent- 

avskrivning. Arbetet med avtalsuppföljning och fakturakon-

troller har fortsatt, vilket genererar besparingar för kommun-

ens olika verksamheter samt för externa uppdragsgivare.

Personalfunktionen har under året stöttat sektor socialtjänst i 

införandet av ”optimerad bemanning”, vilket har varit ett större 

omställningsarbete avseende bl.a. bemanning, arbetstids- och 

schemaläggningsfrågor. Vidare har en centraliserad beman-

ningsenhet startat upp med syfte att uppnå en effektivare admi-

nistration och bemanning av kommunens korttidsfrånvaro. 

2018 genomfördes den stora kommunövergripande medar-

betarenkäten. Resultatet visade på ett gott värde. 

Arbete med att sänka sjukfrånvaron för kommunens an-

ställda har prioriterats genom bland annat en effektivare re-

habiliteringsprocess och en mer kontinuerlig uppföljning av 

sjuktalen.

Inom sektor stödfunktioner har de största förändringarna och 

utmaningarna skett inom funktion digitalisering. 

Fiberutbyggnad är en del av kommunens e-strategi och vik-

tig då en högre hastighet i nätet är en förutsättning för kom-

munens digitala transformation. Fram till 2020 bör koppar-

förbindelser vara ersatta med fiber då kopparnätet kommer att 

släckas ner. 

Gällande wifi utbyggnad har trådlösa gästnätverk instal-

lerats i kommunhuset, kulturhuset Fregatten, Nösnäs gym-

nasium samt på Stenungsund arena. Möjligheten till wifi ge-

nererar bättre service till kommuninvånaren samt minskar 

administrationen för de kommunanställda. 

Under året har en ny samverkansplattform, Office 365 in-

förts. Med Office 365 får kommunen en modern och framtids-

säker lösning för mailhantering, kalenderhantering, digitala 

möten och ett mobilt arbetssätt. 

Ett fokusområde för måltid under 2018 har varit att se över 

verksamhetens interna strukturer, rutiner och handlingspla-

ner. Detta har inneburit implementering av nya verksamhets-

anpassade dokument och riktlinjer för funktionen. Vidare har 

svinnmätningar genomförts i samtliga äldreboenden, förskolor 

NYCKELTAL 2016 2017 2018

Omfattning av måltidsverksamheten

Antal förskolebarn 1 149 1 153 1 146

Antal elever, grundskola 3 258 3 322 3 373

Antal elever, gymnasium 1 200 1 213 1 228

Antal dagsportioner Särsk boende 71 869 73 282 70 482

Procentandel ekologiska livsmedel

  - förskola 29,4% 29,4% 27,0%

  - skola 25,8% 22,7% 25,7%

  - äldreomsorg 35,4% 36,9% 37,9%

NYCKELTAL FASTIGHET 2016 2017 2018

Total yta (m²) 156 319 158 040 160 961

varav egna lokaler 126 532 126 988 129 999

Hyresintäkter egna lokaler kr/m² 915 906 887

Total energi kvh/m² 212 199 192

Städ avverkningsgrad m²/h 276 300 336

Planerat underhåll 96 83 86

Reparation (akut underhåll) 46 46 44

Samtliga nyckeltal är exklusive hyres- och exploateringsfastigheter
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grund- och gymnasieskolor. Serveringssvinnet och tallriksvin-

net mättes i samtliga av funktionens enheter. Uppföljning samt 

åtgärder har arbetats fram med berörda verksamheter. 

Underhållsåtgärder på kommunens fastigheter har utförts för 

11 mnkr under året. Satsningar på upprustning av inom-och 

utomhusmiljöer har genomförts på några av kommunens sko-

lor och förskolor. För detta har kommunen ansökt och fått bi-

drag från Boverket. 

Fixartjänsten blivit mer känt för kommunens äldre innevå-

nare. Information om tjänsten har lämnats på PRO, SPF och 

Hyresgästföreningen. Antal uppdrag har mer än fördubblats 

från 204 stycken 2017 till 553 stycken 2018. Det är framförallt 

kvinnor i åldern från 70 och uppåt som använt tjänsten.

FRAMTID
Under 2019 har sektor stödfunktioner flera spännande utma-

ningar att uppfylla. I budget för 2019 har särskilt riktade medel 

avsatts dels för kommunens digitala utveckling om 8 mnkr 

samt 5 mnkr för utökat fastighetsunderhåll. 

Gällande kommunens digitala utveckling har kommunstyrel-

sen beslutat om en digitaliseringsplan. Syftet med planen är att 

inom samtliga sektorer hitta områden där det idag läggs mycket 

tid på manuell hantering av enkla, repetitiva arbetsuppgifter 

där dagens teknik kan automatisera och rationalisera dessa 

uppgifter. Att arbeta smartare med hjälp av ny teknologi kom-

mer göra Stenungsunds kommun till en mer attraktiv arbets-

plats vilket är en viktig parameter för framtida rekryteringar. 

Förberedelser för införande av ett E-arkiv har påbörjats och 

arbetet kommer fortskrida under 2019. En arkivarie ska an-

ställas och planen är att E-arkivet kommer vara i drift tidigast 

under 2020. 

En för kommunen gemensam kommunikationsenhet införs 

vid årsskiftet med syfte att stärka och effektivisera arbetet med 

intern och extern kommunikation. En E-tjänstsamordnare har 

anställt med fokus på digitala tjänster i kommunen med avsikt 

att öka tillgänglighet och servicenivån för kommuninvånaren.   
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EKONOMISKT RESULTAT
Årets resultat är ett överskott på 249 tkr. Detta beror på lägre 

arvodeskostnader, särskilt för beredningarna och utskotten. 

Året inleddes med en allmänpolitisk debatt, den fjärde i sin ord-

ning.

Under våren genomfördes en bokslutskonferens där samt-

liga förtroendevalda hade möjlighet att delta.

Demokratiberedningen lade fram ett förslag till ny politisk 

organisation som kommunfullmäktige sedan beslutade om. 

Valnämnden arrangerade det allmänna valet. Då det var va-

lår genomfördes inga kommundelsstämmor. 

Det nya kommunfullmäktige tillträdde i september. Full-

mäktige utökades till 51 ledamöter.

FRAMTID
Under 2019 kommer valnämnden att arrangera val till europa-

parlamentet. Dessutom införs en ny politisk organisation som 

innebär färre utskott, samt till antalet förtroendevalda större 

beredningar och kommunstyrelse. 

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

POLITISK VERKSAMHET

tkr 2016 2017 2018

Intäkter 43 31 505

Kostnader -8 952 -9 949 -9 754

 - varav Personalkostnader -6 313 -7 264 -6 703

 - varav Lokalkostnader -198 -199 -268

Netto -8 909 -9 918 -9 249

Budgetram 9 484 9 298 9 498

Avvikelse 575 -620 249

Nettokostnadsutveckling 1% 11% -7%

FÖRDELNING NETTOKOSTNAD Budget Utfall Avvikelse

Kommunfullmäktige -1 905 -2 151 -246

Fullmäktigeberedningar -958 -757 201

Kommunrevisionen -945 -945 0

Kommunstyrelsen -1 975 -2 163 -188

Utskott -1 583 -1 101 482

Partistöd -810 -757 53

Nämnder -884 -950 -66

Val 2018 -231 -294 -63

Övriga verksamhet -207 -131 76

Summa -9 498 -9 249 249

NYCKELTAL 

Mandatfördelning tom  augusti 
2018

september 
2018

Moderaterna 12 12

Liberalerna 3 4

Centerpartiet 2 3

Kristdemokraterna 2 3

Miljöpartiet 3 2

Socialdemokraterna 13 14

Vänsterpartiet 2 3

Sverigedemokraterna 4 7

Stenungsundspartiet - 3

41 51
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Kommun- 
gemensamt

Så här används 100 kronor

Grundskola
 

25,62 kr

 19,60 kr

 17,15 kr

 13,18 kr

 10,06 kr

 4,91 kr 5,06 kr

 3,43 kr
 0,99 kr 

Individ-
och 

familjeomsorg, 
funktionshinder

Vård- och 
äldreomsorg

Barnomsorg Gymnasie- 
och 

vuxenutbildning

Bibliotek, kultur 
och fritid

Gator, vägar, 
samhällsplanering  

och räddningstjänst

Politisk  
verksamhet

  

2014 2015 2016 2017 2018

Antal invånare * 25 275 25 508 25 815 26 224 26 503

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

Verksamhetens intäkter (mnkr) 334 350 444 474 449

Verksamhetens kostnader (mnkr) 1 457 1 545 1 722 1 762 1 801

Avskrivningar (mnkr) 63 69 74 81 83

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 187 1 254 1 252 1 391 1 435

 - i kronor per invånare 46 963 49 177 48 499 53 047 54 152

Nettokostnadsandel (%) 95,9 96,5 90,1 95,0 95,5

Nettoinvesteringar (mnkr) 249 217 145 149 136

Tillgångar (mnkr) 1 327 1 560 1 738 1 740 1 747

Låneskuld hela koncernen ( mnkr) 863 1 060 1 137 1 058 939

Varav:

 - kommunen 284 500 528 478 408

 - Stenungsundshem AB 483 470 527 508 459

 - Stenungsund Energi+Fjärrvämestiftelsen 96 90 82 72 72

Låneskuld i kronor per invånare 34 144 41 566 44 044 40 345 35 430

Eget Kapital (mnkr) -72 -27 112 186 254

Årets resultat (mnkr) 51,7 45,4 138,6 73,8 68,2

Soliditet, inkl hela pensionsskulden (%), fullfond -5,4 -1,7 6,4 10,7 14,5

Fem år i sammandrag
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Läsanvisning
Först finns en kort information om kommunens Vision med dess avgörande inriktningar och därefter följer 
inriktningsmålen med bedömd måluppfyllelse och redovisning av indikatorer (mått) och uppföljning av 
aktiviteter. 

Ett inriktningsmål kan adressera flera sektorer.

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

Måluppfyllelse
För samtliga inriktningsmål anges bedömd måluppfyllelse för inriktningsmålet helår 2018. Detta görs på 
skalan; Uppfyllt, Delvis uppfyllt eller Ej uppfyllt.

Måluppfyllelsen har mätts med indikatorer (mått). Det är i princip, men inte riktigt alltid, indikatorerna som 
avgör huruvida ett inriktningsmål bedöms som uppfyllt eller ej. 

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

Aktiviteter
Aktiviteterna bedöms med statusen Påbörjad eller Färdig och en färdiggrad i procent.

Aktiviteterna beskriver vad verksamheterna gjort under året för att påverka inriktningsmålet i positiv 
riktning.  

Ett inriktningsmåls samtliga aktiviteter kan ha en färdiggrad om 100 % trots att bedömningen för målet är ”Ej 
uppfyllt”. Det kan bero på att aktiviteterna inte påverkat indikatorn i önskvärd omfattning, aktivitetens 
koppling till inriktningsmålet är svag, alternativt krävs mer tid innan resultatet av aktiviteten påverkar 
inriktningsmålet.
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Vision 2035
Den av kommunfullmäktige antagna visionen för Stenungsunds kommun lyder enligt följande: Stenungsund: 
Det goda samhället med framtidstro och utveckling och med människan och naturen i centrum.

Till visionen finns två avgörande inriktningar, ”Attraktivt och välkomnande” och ”Ekonomisk, ekologisk och 
socialt hållbar utveckling”, som inriktningsmålen knyter an till enligt nedan:

Attraktivt och välkomnande
1. Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till gymnasiet.
2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.
3. 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. Stenungsunds kommun 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.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling
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. 

Attraktivt och välkomnande
Trygg miljö

Stenungsund, en kommun med cirka 35 000 invånare, erbjuder bostäder för alla behov i olika former. 
Boendemiljöerna är attraktiva med närhet till såväl hav som skog och goda möjligheter till en aktiv fritid. 
Stenungsund är ett tryggt och levande samhälle med platser för möten och gemenskap. Vi har en 
lättillgänglig hälso- och sjukvård, bra förskolor och skolor samt god omsorg om funktionshindrade och äldre. 
Till Stenungsund är alla välkomna - vi omfamnar och accepterar oliktänkande och välkomnar nya initiativ. 
Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att barn och 
ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller 
annan sysselsättning. Vi har bredd och spets på de utbildningar vi tillhandahåller. I Stenungsunds kommun 
utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar. De allra flesta som bor i 
Stenungsund har någon form av sysselsättning. Alla grundskoleelever går vidare till gymnasiet och 
merparten av kommunens unga vuxna går vidare från gymnasiet till högre studier.

Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv

Centrummiljön i Stenungsund är levande, dynamisk och turistvänlig. Den stora mängden besökare och 
turister från när och fjärran lockas hit för att ta del av shoppinglivet, restaurangutbudet, de många olika 
möjligheterna till fysisk aktivitet och ett brett utbud av kulturaktiviteter. Naturen är alltid närvarande och 
tillgänglig i kommunens alla delar. Som en av Västkustens pärlor erbjuder vi natursköna upplevelser och 
goda fritidsaktiviteter i en unik skärgårdsmiljö. Vi erbjuder aktiviteter i vildmarksnatur med fina 
vandringsleder, fiske och camping. Den traditionella bohuslänska kulturen utvecklas genom konst och 
mathistoriska upplevelser.
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Goda kommunikationer

Kommunikationerna till och från Stenungsunds kommun är goda och möjliggör en bekväm pendling för dig 
genom hållbara och miljövänliga transporter. Vi har dubbelspår på vissa sträckor till Stenungsund från 
Göteborg och Oslo som möjliggör fler avgångar.

Levande företagsklimat 

Stenungsund är en företagsvänlig kommun och bland de främsta i Sverige när det gäller hållbar tillväxt. 
Företagsklimatet i Stenungsund är gott och stöttar en utökning i befintliga företag såväl som nya så att fler 
arbetstillfällen kan skapas. Vi har ett varierat näringsliv och ett världsledande hållbart kemikluster såväl som 
IT-kluster. Stenungsund har en science-park i världsklass med samarbete mellan näringsliv, universitet samt 
gymnasium och yrkeshögskola vilket lockar kompetens, entreprenörer och innovationer till kommunen.

Alltid bästa möjliga möte

Stenungsund är en invånarvänlig kommun som strävar efter att alla invånare ska mötas med professionalitet 
och respekt. Vi vill att du ska känna att du blir tagen på allvar oavsett ärende och vilken bakgrund du har. 
Kommunens värdegrund - insyn, delaktighet, öppenhet och helhetssyn genomsyrar alla verksamheter i 
kommunen.

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

Ekonomisk hållbarhet

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

Social hållbarhet

Stenungsund är ett tryggt, inkluderande och stabilt samhälle där invånarnas behov tillgodoses, oavsett kön 
och inkomst. En socialt hållbar utveckling främjas av det livslånga lärandet, en trygg uppväxt, ökat 
arbetsdeltagande, att du får åldras med livskvalitet samt att du har goda levnadsvanor. Vi har livet i fokus i 
Stenungsund! Invånarna i kommunen har en god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. Genom demokrati och 
delaktighet ges möjlighet för Stenungsundsborna att skapa förutsättningar för ett gott liv.

Ekologisk hållbarhet

I Stenungsunds kommun arbetar vi för en hållbar ekologisk utveckling vilket innebär att vi värnar om 
människans långsiktiga fortlevnad, en naturskön miljö samt biologisk mångfald. Vi arbetar aktivt för att 
anpassa samhället efter vad miljön och människornas hälsa tål.
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1. Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få 
behörighet till gymnasiet.
Stenungsund ska ha en attraktiv och kreativ skola där fler klarar kunskapsmålen i grundskolan och därmed får 
behörighet till gymnasiet.
En av flera orsaker till goda resultat i skolan är känsla av trivsel och trygghet. Här vill kommunen att andelen elever i 
grundskolan som upplever trivsel och trygghet ska öka i syfte att locka elever och att skapa goda inlärningsmiljöer.

           
Bedömd måluppfyllelse:
Efter flera år av sjunkande betygsresultat har nu en högre andel elever, jämfört med föregående år, blivit behöriga till 
gymnasieskolan. Andelen är 85,4% att jämföras med genomsnittet för riket som är 81,9%.
Vårterminen 2018 nådde 77% av eleverna i årskurs 9 målen, vilket är en ökning med 1,7 procentenheter sedan 
föregående år. På två av kommunens tre högstadieskolor har behörigheten ökat. 
Resultaten på nationella proven i årskurs 3 har minskat något jämfört med föregående år. Resultatet är dock 
fortfarande bland de 25% bästa i landet.
Måluppfyllelsen för andelen elever i årskurs 6 som klarat kunskapskraven i samtliga ämnen har minskat i tolv ämnen 
och ökat i fem ämnen jämfört med föregående år. När det gäller andelen elever i skolan som upplever trivsel och 
trygghet så har den siffran sjunkit något, från 82% till 81%. Resultatet är i linje med genomsnittet eller något under. 
Resultatet för tre av fyra indikatorer är lägre än föregående år, men den positiva utvecklingen gällande behöriga till 
gymnasiet gör att inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. En bidragande orsak till årets resultat är bristen på 
lärare vilket påverkar kontinuitet och organisation. Lärarbyten mitt i terminen har blivit vanligare och det påverkar 
eleverna och deras måluppfyllelse. 

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Andelen behöriga elever till något 
nationellt program ska öka

85,4% >81,4% 81,4% 89,3%
Värde uppnått

Kommentar: 
De senaste årens trend med en sjunkande andel elever som når målen i samtliga ämnen har nu brutits. Vårterminen 
2018 nådde 77% av eleverna i årskurs 9 målen, vilket är en ökning med 1,7 procentenheter sedan föregående år. På 
två av kommunens tre högstadieskolor har behörigheten ökat.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Resultaten på de nationella proven i 
årskurs 3 ska förbättras

75,0% >77,0% 77,0% 67,0% Ej accepterat 
värde 

Kommentar: 
Resultaten på nationella proven i årskurs 3 har under 2018 minskat något jämfört med föregående år. Resultaten 
placerar sig dock fortfarande bland de 25% bästa i landet. De moment som nationella proven visar att vi behöver 
utveckla är "skriva berättande text" i svenska samt att "skriva faktatext" inom ämnet svenska som andraspråk. Inom 
matematik är det momentet "skriftliga räknemetoder-subtraktion" som kan utvecklas.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Andelen elever i årskurs 6 som klarat 
kunskapskraven i samtliga ämnen 
ska öka

80,2% >82,5% 82,5% 86,9% Ej accepterat 
värde

Kommentar: 
Måluppfyllelsen har under vårterminen 2018 minskat i tolv ämnen och ökat i fem jämfört med föregående år. Den 
enskilt största strukturella faktorn som har påverkat resultatet är den rådande bristen på lärare. Detta påverkar 
kontinuiteten negativt på skolorna och medför därtill organisatoriska svårigheter. Lärarbyten mitt under terminen 
har blivit allt vanligare och påverkar eleverna och deras måluppfyllelse.
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Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Andelen elever i grundskolan som 
upplever trivsel och trygghet i skolan 
ska öka

81% >82% * 82% Ej accepterat 
värde

Kommentar: 
I årskurs nio är resultaten i linje med genomsnittet för samtliga kommuner i Göteborgsregionen eller något 
därunder. Pojkar ger generellt sett något högre omdöme än flickor. Högst resultat får frågor rörande trygghet och 
tillit till elevens förmåga medan områdena ordningsregler, nöjdhet och studiero samt delaktighet och inflytande har 
lägre resultat. För att höja helhetsbedömningen bör arbetet med kränkningar, stimulans och grundläggande värden i 
undervisningen prioriteras.

* Ingen mätning 2017.

Aktiviteter – Sektor Utbildning – Förskola

Titel Status Färdiggrad
60 till 80 pedagoger i förskolan ska genomföra Läslyftet. Färdig
Kommentar: 
90 % av förskollärarna har genomfört fortbildningssatsningen Läslyftet, vilken är inriktad på barns språk-, läs- och 
skrivutveckling. Under året har även ca 40 barnskötare påbörjat Läslyftet.

Titel Status Färdiggrad
Tre stycken läs- och skrivutvecklare för förskolan utbildas. Färdig
Kommentar: 
Språk-, läs- och skrivutvecklarna har utbildats. Utvecklarna arbetar på individuella uppdrag, exempelvis med 
inriktning på nyanlända och flerspråkighet. En av utvecklarna kommer också att börja som förste förskollärare och 
arbeta med språkutveckling.

Titel Status Färdiggrad
Ny mall för systematiskt kvalitetsarbete implementeras på alla förskolor. Påbörjad
Kommentar: 
Förskolans dialoggrupp är aktiv och arbetar med aktionsforskning. En styrgrupp är också skapad för att agera motor i 
arbetet framåt. Pedagogiska caféer har genomförts i syfte att säkerställa det kollegiala lärandet*. Förste 
förskollärare handleder förskolorna på plats och implementering av mallen för systematiska kvalitetsarbetet och 
dess användning pågår fortsatt. Implementering väntas genomförd under våren 2019.

*Kompetensutveckling där pedagoger genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla 
undervisningen.

Aktiviteter – Sektor Utbildning - Grundskola

Titel Status Färdiggrad
Alla skolenheter ska ha genomgått fortbildning med fokus på att öka 
måluppfyllelsen i svenska och svenska som andraspråk.

Påbörjad

Kommentar: 
Alla enheter, utom en, har genomfört Skolverkets fortbildningssatsning läslyftet. Genom läslyftet har pedagogerna 
etablerat ett kollegialt lärande och en metodik, vilket är framgångsfaktorer för elevernas lärande och bidrar till ökad 
måluppfyllelse. Två skolenheter har arbetat enligt metodiken språkutvecklande arbetssätt som motsvarar läslyftet. 
Genom språkutvecklande arbetssätt har skolorna utvecklat en metodik som fokuserar på språkets roll i alla ämnen. 
Detta arbetssätt gynnar samtliga elever, i synnerhet dem med annat modersmål än svenska.
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Titel Status Färdiggrad
Alla lärare ska erhålla fortbildning och handledning kring språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt för att öka kunskapen kring nyanländas lärande.

Färdig

Kommentar: 
Handledning kring hur man arbetar med elever med annat modersmål har genomförts på skolor utifrån behov. 
Handledningen har varit särskilt viktig på de skolor som har begränsad tidigare erfarenhet av att arbeta med 
nyanlända elever. Studiedag kring förhållningssätt som riktar sig till all personal inom skola har genomförts. Inom 
fritidshemmen har all personal deltagit på en föreläsning kring nyanländas lärande. Arbetet med fortbildning och 
handledning är en del av planen för nyanländas lärande.

Titel Status Färdiggrad
Riktade insatser i matematik utifrån den kartläggning och analys som gjorts med 
hjälp av screeningverktyg.

Färdig

Kommentar: 
Screening* och därefter följande insatser har genomförts. Exempel på denna typ av insatser är handledning på 
individ- eller arbetslagsnivå. Centrala specialpedagoger handleder på skolenheter utefter behov men det finns ett 
behov av att utveckla analysarbetet på enheterna. 

*Test på gruppnivå.

Titel Status Färdiggrad
Öka elevnärvaron genom att implementera den nya närvaroplanen. Färdig
Kommentar: 
Implementering av den nya närvaroplanen är genomförd. Samtliga enheter arbetar nu efter planen vilket innebär att 
man har infört rutiner på tre nivåer; förebyggande arbete, arbete med elever i riskzon samt arbete med elever som 
har problematisk frånvaro. Det har även införts rutiner kring exempelvis terminsvis inrapportering till huvudman 
gällande elevfrånvaro.

Titel Status Färdiggrad
Implementera "SYV - allas ansvar". Påbörjad
Kommentar: 
Projektet GR SAMSYV, som är ett EU-projekt inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) för att tydliggöra hur 
hela kommunen samt arbetsliv kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för elever att göra väl 
underbyggda studie- och yrkesval, är påbörjat på två pilotskolor. Kommande läsår väntas projektet implementeras 
på fler enheter.

Titel Status Färdiggrad
Öka elevernas upplevelse av trygghet och trivsel genom projekt inom 
hälsofrämjande skolutveckling.

Färdig

Kommentar: 
Ett projekt kring normkritiskt förhållningssätt har genomförts på en modellskola. Den modellskola som deltagit i 
projektet sticker ut i positiv bemärkelse mot både GR-regionen och kommunen i övrigt vad gäller värdena avseende 
mätområdena "trygghet" och "grundläggande värden". Under kommande läsår kommer projektet normkritiskt 
förhållningssätt att konkretiseras genom arbetet med att utveckla ledarskapet i klassrummet. Samtliga skolor 
kommer att arbeta med ledarskapet i klassrummet, vilket förväntas leda till att elevernas upplevelse av trygghet och 
trivsel ökar.

Titel Status Färdiggrad
Öka möjligheterna för elever att använda digitala verktyg för att nå 
kunskapskraven genom att implementera sektorns Digitala Agenda.

Färdig
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Kommentar: 
Rektorsgruppen har genom Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial inom området "Leda digitalisering" arbetat 
med att höja den digitala kompetensen på ledningsnivå. Olika fortbildningsinsatser inom digitalisering, t.ex. 
programmeringskurser har genomförts på enheterna. Genom att öka rektorernas och pedagogernas digitala 
kompetens förbättras elevernas möjligheter att använda digitala verktyg för att nå kunskapskraven.

Aktiviteter – Sektor Utbildning – Kultur och Fritid

Titel Status Färdiggrad
Utveckla och använda det icke formella lärandet genom riktade insatser 
tillsammans med utbildningsverksamheterna.

Färdig

Kommentar: 
Under 2018 har läxhjälp marknadsförts och genomförts varje vecka på Hasselgården men få besökare har tagit vara 
på möjligheten.
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2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.

Bedömd måluppfyllelse:
Andelen elever som har tagit examen inom fyra år, det vill säga fullföljt sin gymnasieutbildning, har ökat och målet 
anses därmed uppfyllt. 75% av alla elever som bor i Stenungsund tog gymnasieexamen inom fyra år 2018. Detta är 
en ökning från 72% 2017. Det är också högre än genomsnittet för övriga kommuner, som 2018 ligger på 71,8%. Väl 
valda aktiviteter som exempelvis att öka elevers närvaro genom att arbeta enligt närvaroplan, utökat samarbete 
med lokalt näringsliv och ökat elevinflytande är några av förklaringarna till den positiva utvecklingen.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Gymnasieelever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år

75,3% >72,0% 72,0% 73,5%
Värde uppnått

Kommentar: 
75,3 % fick gymnasieexamen inom fyra år av alla elever som bor i Stenungsund, oavsett var de går i skola, 2018. Detta 
är en ökning jämfört med tidigare år.

Aktiviteter – Sektor Utbildning - Gymnasium

Titel Status Färdiggrad
Öka elevers närvaro genom att arbeta enligt närvaroplanen. Färdig
Kommentar: 
Aktiviteter och uppföljningar har genomförts på samtliga enheter. Alla elever med hög frånvaro har en 
handlingsplan, alternativt åtgärdsprogram. Dessa följs kontinuerligt upp av mentor och elevhälsa. Gymnasiet har 
också följt upp de elever som haft sporadisk frånvaro, vilket resulterat i en högre närvaro. För elever med hög 
frånvaro är problematiken komplex och insatser tar tid.

Titel Status Färdiggrad
Utökat samarbete med lokalt näringsliv för att främja det arbetsplatsförlagda 
lärandet (apl).

Färdig

Kommentar: 
Programråd, som är till för att lyssna in arbetsmarknaden och utveckla yrkesprogrammen, finns för alla 
yrkesprogram med representation från näringsliv och offentlig verksamhet. Politisk representation finns i de lokala 
programråden för vård- och omsorg samt teknikcollage.
Introduktionsprogrammen har under året fått ett närmare samarbete med näringslivet och de pågående 
programråden för yrkesprogrammen på Nösnäsgymnasiet. Genom stadsbidrag för yrkesintroduktion har en 
praktiksamordnare anställts som skapar goda förutsättningar och uppföljningar för de elever som är ute på praktik.
Projektet SAMSYV* är genomfört och den plan som arbetats fram under året kommer från januari 2019 att omfatta 
alla enheter.

*Ett EU-projekt inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) för att tydliggöra hur hela kommunen samt arbetsliv 
kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval

Titel Status Färdiggrad
Öka elevinflytandet genom tydligt arbete på varje enhet. Färdig
Kommentar: 
Samtliga gymnasieenheter har genomfört aktiviteter såsom elever på programråd, inflytande på riktigt via elevrådet 
och synliggörande av förändringar samt elevenkät i samband med yrkesdagen.
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Titel Status Färdiggrad
Öka möjligheterna för elever att använda digitala verktyg för att nå 
kunskapskraven genom att implementera sektorns Digitala Agenda och ny 
lärplattform.

Färdig

Kommentar: 
Lärplattformen It´s learning är implementerad och används systematiskt på skolan. Denna digitala lärplattform gör 
det möjligt för elever och vårdnadshavare att följa elevernas lärande. Det är också en plattform där personal delar 
information och lärande med varandra.

Nösnäsgymnasiets kompetensutvecklingsprogram Nösnäslyftet - tema digitalisering är påbörjat och all personal har 
gjort SKL´s skattningsverktyg LIKA*. Alla har gjort en personlig handlingsplan och arbetslagen träffas kontinuerligt för 
att följa upp dessa planer. Arbetet fortgår under hela 2019.

*LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med 
digitaliseringen på förskolan/skolan. Innehållet är baserat bland annat på nationella strategin för digitaliseringen av 
skolväsendet, förskolan/skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och 
informationskompetens m.m.

Titel Status Färdiggrad
Öka likvärdigheten avseende enheternas resultatkvalitet.

- Ny organisation, rektors ansvar, elevhälsa SKA
- Nösnäslyftet, systematiskt kollegialt lärande
- Fokus på enheternas arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling

Färdig

Kommentar: 
Resultatkonferenser är genomförda enligt plan på verksamhets- och enhetsnivå.
Nösnäslyftet - tema språkutvecklande arbetssätt är genomfört och resultatet har blivit att lärarna fått verktyg att 
arbeta kollegialt samt utvecklat sina kunskaper kring språkutvecklande arbetssätt och lässtrategier.
Samtliga enheter har ett pågående arbete kring diskriminering och kränkande behandling, samt aktuella planer för 
arbetet som upprättas varje år.
Antalet anmälningar om misstänkta kränkningar i rapporteringssystemet Skalman har ökat, vilket torde visa på att 
den implementering som gjorts kring ärendehantering har fallit väl ut.
Eleverna känner sig trygga på Nösnäs. GR-enkäten visar på att 84% av eleverna känner sig trygga i skolan, vilket är 
högre än GR. Dock behöver fortsatt arbete ske för att höja denna till 100%

Aktiviteter – Sektor Utbildning – Kompetens och Utveckling

Titel Status Färdiggrad
Minska ungdomsarbetslösheten genom att minska studieavbrotten (Plug-in*) och 
ökat stöd till nyanlända (DUA).

Färdig

Kommentar: 
Aktiviteten har genomförts enligt plan inom ramen för Delegation för unga och nyanlända i arbete, DUA**, och de 
tre jobbspår som återfinns där: Barnskötare (SYSKOM), bussförare med språkstöd och kockutbildning med språkstöd.
Resultaten är än så länge positiva med få avbrott. Bussförarutbildning med språkstöd avslutades i december och en 
ny startar upp i januari 2019.

* Projekt med syfte att minska studieavbrott.
*Delegationen för unga och nyanlända till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal 
samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i 
arbetslivet.

97



2019-04-03 14:54 12

Titel Status Färdiggrad
Öka möjligheten att studera vid vuxenutbildningen (rättighetslagstiftning). Färdig
Kommentar: 
Aktiviteten har genomförts enligt plan. Bland annat har ny organisation inom verksamheten möjliggjort fler 
individuella lösningar för elever och deltagare. Exempel på denna typ av lösningar kan vara att en elev som har svårt 
att tillgodogöra sig teoretisk undervisning får möjlighet att delvis vara i en praktisk verksamhet ex café- eller 
fordonsverksamhet för att motiveras och lyckas att genomföra sina kurser.
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3. Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ska minska.

Bedömd måluppfyllelse:
Det är en jämförelsevis liten andel av befolkningen i Stenungsunds kommun som får försörjningsstöd, 2,6 % 2018, 2,6 
% 2017 och 2,5 % 2016. Det ska jämföras med medelvärdet för riket som är 4,2 % 2018. Gott konjunkturläge, 
stringent handläggning och god samverkan internt och externt har gemensamt resulterat i att andelen som erhållit 
ekonomiskt bistånd fortsatt ligger på en låg nivå. Målet bedöms som uppfyllt.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Invånare som någon gång under året 
erhållit ekonomiskt bistånd, andel 
(%)

2,6% <2,6 % 2,6 % 2,5 %
Värde uppnått

Kommentar:
Det är en jämförelsevis liten andel av befolkningen i Stenungsunds kommun som får försörjningsstöd, 2,6 % 2018, 2,6 
% 2017 och 2,5 % 2016. Det ska jämföras med medelvärdet för riket som är 4,2%. Gruppen är relativt liten och 
bedöms stå långt från arbetsmarknaden.

Egen mätning 2018 visar att 335 hushåll erhållit ekonomiskt bistånd under perioden jan-dec 2018 vilket är en 
minskning med tre hushåll jämfört med samma period 2017.

Aktiviteter – Sektor Socialtjänst - Individ och familjeomsorg

Titel Status Färdiggrad
Stöd och försörjningsenheten ska i samverkan med Arbetsmarknadsenheten, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbeta för att personer som idag har 
försörjningsstöd ska komma ut i annan försörjning

Färdig

Kommentar: 
Stöd och försörjningsenheten har under året fördjupat dialogen med såväl interna som externa samarbetspartners. 
Detta för att skapa en långsiktig strategi kring extratjänster och utbildning, för individer som får försörjningsstöd och 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Stöd och försörjningsenheten har tillsammans med Samordningsförbundet för Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 
genomfört en försäkringsmedicinsk utbildning i syfte att lära sig tolka Försäkringskassans beslut för att kunna 
erbjuda rätt hjälp och därmed minska kostnaderna.  
Stöd och försörjningsenheten har vid ett flertal tillfällen träffat Arbetsförmedlingen, på såväl handläggar- som 
chefsnivå. Dessutom sker numera kontinuerligt strukturerade möten med Arbetsförmedling och Vuxenutbildning. 
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4. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.
Stenungsund ska vara en attraktiv kommun att driva företag i. Kommunens service utvecklas ständigt för att skapa 
goda förutsättningar för företag att bedriva sin verksamhet i kommunen. Dessa förändringar avspeglas i Svenskt 
Näringslivs ranking av Sveriges bästa företagskommuner och i Sveriges kommuner och landstings studie om 
kommunens service för företag. 

Bedömd måluppfyllelse:
Inriktningsmålet mäts med ranking från Svenskt Näringsliv och med NKI från Öppna jämförelser Insikt.
Syftet med Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva 
företag. I 2018 års ranking placerade sig Stenungsunds kommun på plats 77 av Sveriges 290 kommuner, vilket är en 
sänkning med 16 placeringar sedan 2017, men kommunen är ändå kvar på ungefär samma nivå som 2015 då 
placeringen var 73. 
Insikt är en kvalitetsmätning där företagarna gör en helhetsbedömning av servicen i kommunens 
myndighetsutövning.  Stenungsunds kommuns NKI 2016 var 73 och 2017 var den 72. Resultatet för 2018 kommer 
först i maj men indikationen är ett NKI i nivå med 2017 eller något lägre. NKI på nivå 70 eller mer är att betrakta som 
högt. På grund av att Stenungsunds kommun tappat placeringar bedöms målet som ej uppfyllt.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Omdöme i SKLs undersökning Insikt 
NKI

Maj >72 72 73 Ej 
accepterat 
värde

Kommentar: 
Insikt är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. 
Genomsnittligt NKI för samtliga deltagande kommuner är 71 och NKI över 70 betraktas som högt.
Stenungsunds kommuns NKI var 72 2017. Resultatet för 2018 kommer först i maj men indikationen är att 2017 års 
NKI kvarstår eller minskar något.
Stenungsunds kommuns livsmedelskontroller rankades 2017 högst av samtliga 129 deltagande kommuner, med ett 
NKI på 85 (Samtliga kommuner 74). Även Brandskyddet rankas hög, med NKI 85 (samtliga kommuner NKI 74).
Största positiva förändringen 2017 skedde betr. Miljö och Hälsoskydd där Stenungsund gick från NKI 58 till NKI 75. 
Utvecklingsområdet var Bygglov med NKI 56 (samtliga kommuner NKI 63).

* Sveriges Kommuner och Landsting redovisade inte siffrorna för Insikt 2016.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Svenskt Näringslivs, ranking 77 <61 61 53 Ej 

accepterat 
värde

Kommentar: 
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var 
i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 
års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden 
januari-april 2018 och till en tredjedel på statistik från Statistiska centralbyrån och Upplysningscentralen.
I 2018 års ranking placerar sig Stenungsunds kommun på plats 77 av Sveriges 290 kommuner. 46 % av dem som 
svarat tycker att företagsklimatet är bra. Totalt har 88 företag svarat på enkäten.
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Aktiviteter – Sektor Samhällsbyggnad

Titel Status Färdiggrad
Prioritera företagslotsmöten (möten med företagare och kommunens tjänstemän) 
som leds av näringslivsutvecklaren. Berörda verksamheter deltar på 100 % av 
företagslotsmötena under året.

Färdig

Kommentar: 
Sektor samhällsbyggnads verksamheter har haft ett högt deltagande i företagslotsmöten under 2018. 

Titel Status Färdiggrad
Utvärdera företagslotsmöten, tillsammans med näringslivsutvecklaren, under 
hösten 2018. 

Ej 
påbörjad

Kommentar: 
Utvärderingen planerades till hösten 2018 men så har inte skett.

Aktiviteter – Sektor Stödfunktioner 

Titel Status Färdiggrad
Företagsbesök 8 gånger/år tillsammans med kommunstyrelsens presidium och 
kommunledning.

Färdig

Kommentar: 
Under året har kommunstyrelsens presidium och kommunledningen träffat sju företag med verksamhet i 
kommunen; Arboritec AB, Bistro Beo restaurang - café - bar, Derome AB, Lättklinker betong AB, Indus Sverige AB, 
Svewall AB, Bilfinger Industrial Services AB. Vid urval beaktas företag av olika karaktär och storlek.
Ambitionen är att skapa en kontinuerlig plattform för dialog mellan kommun och företag. 

Titel Status Färdiggrad
Informationstillfällen - två ggr per år. Målgrupp: företag och potentiella leverantörer 
i närområdet. Företagen informeras om lagstiftning och hur man går till väga för att 
lämna anbud i kommunala upphandlingar. 

Färdig

Kommentar: 
Följande anordnade träffar är värda att nämna:
En informationsträff med tema "Kommunerna ska investera i planer, vatten, avlopp och fastigheter och vill du som 
företag göra affärer med STO-kommunerna" har anordnats. 
Information till företagare i STO-kommunerna om GDPR med rubrik "Är du redo för GDPR?".
Företagare och nyanlända har bjudits in till öppen mötesplats (1000 besökare). Samtliga SFI-klasser (Svenska För 
Invandrare) var också inbjudna.
En informationsträff i STOs regi med titeln "Upphandling till frukost". Företagen informerades om kommande 
upphandlingar, kommunens förhållningssätt till lägsta pris och om hur det är att vara leverantör till kommunen - 
vilka fallgropar finns och är det verkligen krångligt?
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5. Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år över en 
femårsperiod.
Kommunens mål att bostadsbeståndet ska öka med 170 bostäder per år de fem närmaste åren har reviderats upp från 
förra året då inriktningsmålet var 140 bostäder. Kommunen har antagit ett bostadsförsörjningsprogram som bland 
annat hänvisar till Göteborgsregionens strukturbild där man anger att ambitionen avseende bostadsförsörjningen bör 
ligga runt 1,5 %.

Kommunens ambition är också att antalet färdiga detaljplaner ska öka, sett över en två-treårsperiod.

  

Bedömd måluppfyllelse: 
Stenungsunds kommun växer och även om målet för 2018 inte uppnås är prognosen god, sett över en femårsperiod 
varför målet bedöms som delvis uppfyllt 2018. Under 2018 ökade bostadsbeståndet med 87 bostäder. Enligt prognos 
kommer målet att överstigas 2019 - 2021 vilket uppväger 2018 års lägre måluppfyllelse. 
De kommande åren förväntas slutbesked kunna ges till ett stort antal bostäder exempelvis Nyborgshöjd, Nösnäs, 
Anrås, Saltängen, Ödsmål, Klaras hus och Solgårdsterrassen.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Ökning i bostadsbeståndet 87 170 142 113 Nära värde
Kommentar: 
Se bedömd måluppfyllelse ovan.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Antal färdiga detaljplaner ska öka, 
sett över en två- till treårsperiod

2 >5 5 2 Ej accepterat 
värde

Kommentar:
Måttet om sex färdigställda detaljplaner nås ej under 2018. Även färdigställande av detaljplaner är avhängigt ett 
flertal externa faktorer exempelvis komplexa trafiklösningar, naturskydd och riksintressen såsom industrin eller 
fornlämningar. Även här påverkar det intensifierade arbetet med omställning till ett hållbart samhälle planeringen och 
gör den än mer komplex.

Aktiviteter – Sektor Samhällsbyggnad

Titel Status Färdiggrad
Utveckla och förbättra arbetsformerna mellan sektorns verksamheter i syfte 
att höja kvaliteten och effektiviteten i planprocesser och ansökningar 
relaterade till förhandsbesked och bygglov

Påbörjad

Kommentar: 
Sektor samhällsbyggnad arbetar med införandet av ett projektorienterat arbetssätt i syfte att skapa en tydligare 
helhetsbild, bättre samordning och styrning samt tydligare prioriteringar. 
Under 2018 har mallar för projektdokumentation och en styrmodell för ledning tagits fram. 
Utöver detta har följande aktiviteter genomförts.

1. Processkartläggning inom verksamheterna Bygg, Plan samt Mark och Exploatering.
2. Tätare samarbete mellan verksamheterna Plan och Bygglov. Stadsarkitekten granskar alla bygglovsärenden och 

översiktsplaneraren granskar och yttrar sig över alla förhandsbesked.
3. Verksamheterna Plan och Mark Exploatering har haft en workshop där man sett över gemsamma delar i 

planprocessen.
4. Verksamheten Miljö Hälsoskydd prioriterar handläggning av bygglovsremisser i sin tillsynsplan.
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5. Inför budget 2020 har ett omfattande arbete genomförts i syfte att prioritera och resurssätta de kommande 
investeringsprojekten.

6. Framdriften av sektorns exploaterings- och investeringsprojekt har redovisats på Samhällsbyggnadsutskottet. 
7. Följande projekt har startats upp i enlighet med arbetssättet: Exploateringsprojekt Centrala & Södra Hallerna, 

Exploateringsprojekt Kännestorp 2:25 mfl., Investeringsprojekt VA-utbyggnad Svartehallen/ Sågen, 
Investeringsprojekt VA-utbyggnad Strandnorum, Resecentrum, Mobiltetsstrategi, Spontning och muddring av 
hamnen, VA/Gatuutbyggnad Anrås 1:2, 2:2

Det som kvarstår är färdigställande av processkartläggning kring samhällsbyggnadsprocessen.

Titel Status Färdiggrad
Genomföra utredning kring behovet av kapacitetsökning av Strävlidens 
avloppsreningsverk.

Påbörjad

Kommentar: 
Det finns goda möjligheter att utöka Strävlidens kapacitet med befintliga bassänger men med uppgraderad 
teknik. Förslag har presenterats och förvaltningen arbetar vidare med två. Utredningen förväntas vara klar 
under våren 2019. 

Titel Status Färdiggrad
Prioritera program och detaljplaner utifrån planprioriteringslistan.
Beräknat godkännande under 2018 av program: Program för Stenungsunds 
centrum. 
Beräknat antagande under 2018 av detaljplaner för bostäder: Kopper 2:1 
(Hasselhöjden), 300 lägenheter. Kyrkeby 4:1 (Kvarnhöjden), 270 lägenheter. 
Kyrkeby 3:15, två flerbostadshus. Anrås 44:1, 2 lägenheter. 
Summa: 572 lägenheter plus två flerbostadshus.

Påbörjad

Kommentar: 
Program för Stenungsunds centrum godkändes i juli 2018

Detaljplanen för bostäder för Kyrkeby 3:15, två flerbostadshus antogs i oktober 2018 och detaljplanen för Anrås 
44:1, två lägenheter vann laga kraft redan 2017.
Beräknat antagande i mars 2019 för detaljplanerna för bostäder; Kopper 2:1 (Hasselhöjden), 300 lägenheter och 
Kyrkeby 4:1 (Kvarnhöjden), 270 lägenheter.

Titel Status Färdiggrad
Beräknat antagande under 2018 av detaljplaner för företagsmark: Munkeröd 
1:12, 18,5 hektar. Jörlanda-Berg 1:66, tio hektar. Stenung 4:56, 4:29 m fl 
(Gamla SIF-området), fyra hektar. 
Summa: 32,5 hektar.

Påbörjad

Kommentar:
Detaljplanen för företagsmark Kärr 1:1, 3,5 hektar antogs 2018.
Beräknat antagande i april 2019 för Jörlanda-Berg 1:66., tio hektar.
Beräknat antagande i september 2019 av detaljplan för företagsmark: Munkeröd 1:12, 18,5 hektar.
Stenung 4:56, 4:29 m.fl. (Gamla SIF-området) – arbetet nyss återupptaget då den påverkats av andra detaljplaners 
färdigställande.
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6. Stenungsunds kommun ska verka för ett tryggt åldrande.
Hemtjänsten ska ha en personalkontinuitet som innebär att antalet personal som en hemtjänstmottagare möter under 
en 14-dagarsperiod ska bli färre. Ambitionen är att öka tryggheten hos de äldre och att därför minska antalet olika 
vårdare ytterligare.

Kommunen vill verka för ett tryggt åldrande med färre dagar i väntan på äldreboende.

Bedömd måluppfyllelse:
Antalet olika vårdare som besöker en hemtjänsttagare minskade från 18 till 17 mellan 2015 och 2016. Därefter har 
antalet varit oförändrat. 2018 kan ett trendbrott skönjas då medelvärdet var 15,8 de sista två månaderna. 
Medelvärdet för riket var 15 personer. Den positiva utvecklingen beror bland annat på införandet av optimerad 
bemanning.
Under året har väntetiden för att få en plats på ett av kommunens särskilda boenden minskat från 84 dagar till 53 
och är nu detsamma som medelvärdet i riket. Det positiva resultatet förklaras av förbättrat samarbete såväl internt 
som externt exempelvis med funktion Fastighet som nu prioriterar renoveringar av Särskilt boende (SÄBO)-
lägenheter för att möjliggöra snabbare inflyttning. Målet bedöms som delvis uppfyllt. 
 

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Personalkontinuitet, antal personal 
som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, medelvärde

17 <17 17 17
Nära värde

Kommentar: 
Medelvärdet för 2018 är 17 personer. Siffran är oförändrad från föregående år, men de senaste två månaderna kan 
ett trendbrott skönjas, med ett medelvärde på 15,8.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde

53 <84 84 73
Värde uppnått

Kommentar: 
Genom god samordning och effektivare utnyttjande av platser samt genomförande av samtliga aktiviteter kopplade 
till detta inriktningsmål har sektorn markant förkortat väntetiden.

Aktiviteter – Sektor socialtjänst – Vård omsorg och Hemtjänst

Titel Status Färdiggrad
Arbeta med optimerad bemanning (Använda personal så effektivt som möjligt 
över enhetsgränser) för att minska användandet av timvikarier och på enhetsnivå 
planera utifrån personalkontinuitet. 

Färdig

Kommentar: 
Som ett resultat av arbetet med optimerad bemanning har sektorn minskat kostnaderna för kvalificerad övertid. 
Även kostnaden för sjukersättning har minskat. 
Efter genomförd kartläggning av medarbetarnas önskemål om sysselsättningsgrad har medarbetare under året fått 
möjlighet att öka sin tjänstgöringsgrad. Genomförandet av den önskade sysselsättningsgraden skedde i anslutning till 
att enheterna påbörjade arbetet med samplanering. Vid nyanställning får numera medarbetarna önska 
sysselsättningsgrad.
En förändrad schemaläggning innebär att utrymme skapas för att använda ordinarie personal mer effektivt med 
färre vikarier som resultat.  Som exempel kan numera ordinarie personal, mer än tidigare, täcka upp vid sjukdom och 
vakanser. Detta har medfört att kostnaderna för timvikarier har minskat. Samplanering av enheter har påbörjats och 
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kommer fortsätta under hela 2019. Handlingsplanen som är framtagen av styrgruppen för optimerad bemanning 
följs.

Aktiviteter – Sektor socialtjänst - Hemtjänst och Särskilt boende (SÄBO)

Titel Status Färdiggrad
Upparbeta samarbetsrutiner mellan korttidverksamheten och särskilt boende 
samt utveckla samarbetsrutiner med regionen utifrån förändrad lagstiftning 2018.

Färdig

Kommentar: 
Sektorn arbetar via en utsedd SAMSA-grupp (Samordnad vård och omsorgsplanering – Sjukhus, Primärvård och 
kommuner) med att ta hem medicinskt färdigbehandlade patienter från sjukhus. Sektorn har upparbetat rutiner som 
säkerställer när omsorgstagare kan erbjudas stöd i form av hemtjänst, trygg hemgång eller korttidsplats. Man har 
också tagit fram en ny vägledning för biståndsbeslut. 
Stenungsunds kommun har i jämförelse med andra GR-kommuner förhållandevis få betaldagar och har sedan lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft i september lyckats ta hem 
samtliga medicinskt färdigbehandlade patienter från sjukhus inom tre dagar. 
Sektorn har också upparbetat ett samarbete mellan Korttidsverksamheten och SÄBO där lediga särskilda 
boendeplatser används som korttidsplatser.

Aktiviteter – Sektor socialtjänst - Särskilt boende (SÄBO) 

Titel Status Färdiggrad
Snabbare ut- och inflyttningsprocess på särskilt boende genom dialog med 
anhöriga och kommunens fastighetsservice.

Färdig

Kommentar: 
Arbetet har genomförts internt med funktion Fastighet som nu prioriterar renoveringar av SÄBO-lägenheter för att 
möjliggöra snabbare inflyttning. 
Förvaltningen kommer fortsättningsvis att erbjuda flyttstäd för att underlätta vid snabbt avyttrande av lägenhet. 
Samordningen i Bogruppen (Samordningsgrupp bestående av Fastighet och personal från sektor Socialtjänst) har 
också bidragit till att förbättra processen så att kommunens resurser nyttjas på ett bättre sätt.

Titel Status Färdiggrad
100 procent av nyinflyttande på särskilt boende erbjuds välkomstsamtal. Färdig
Kommentar: 
Detta finns som rutin i alla verksamheter inom SÄBO.  Sker i dialog med anhöriga när det är lämpligt i tid.

Titel Status Färdiggrad
100 procent av de boende på särskilt boende erbjuds kontaktperson. Färdig
Kommentar: 
Kontaktperson utses i samband med inflyttning till särskilt boende och ingår i rutin på SÄBO.
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7. Barn och unga ska prioriteras i kulturverksamheten.
Kulturskolan är en viktig verksamhet för barns och ungas kreativitet. Antalet barn som tar del av kulturskolans 
verksamhet ska därför öka.

Bedömd måluppfyllelse:
Genom verksamhetsmässiga samarbeten med förskola och grundskola har barn och unga kunnat prioriteras i 
enlighet med inriktningsmålet. Indikatorn mäter endast antalet barn inskrivna i kulturskolan, men utöver det nådde 
kulturskolan över 1 000 barn med sin verksamhet under 2018. Ett stort antal lovaktiviteter har genomförts under 
året, bland annat har feriearbetare lett aktiviteter för barn i Kulturhusparken under sommaren. Målet bedöms som 
uppfyllt.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Antalet barn och unga som tar del av 
kulturskolans verksamhet ska öka

306 >306 306 303 Värde 
uppnått

Kommentar: 
Indikatorn mäts som antalet unika individer som deltar i kulturskolan under vårterminen för respektive år. 
Utöver detta besöker kulturskolan grundskolorna i vissa årskurser och når ytterligare över 1000 barn, vilket 
inte inräknats här. Detta kommer dock att tas med framöver.

Aktiviteter – Sektor Utbildning – Kultur och Fritid

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

Färdig

Kommentar: 
Kulturskolans pedagoger har under våren mött barn och unga i flera lovaktiviteter och arrangemang bland annat 
genom den nyanställda rytmikpedagogen, på barnlördagar och på Mariagården. Besöksantalet har varierat. 
Rytmikpedagogen har arbetat i alla förskoleklasser och möter då alla förskolebarn.

Titel Status Färdiggrad
Genom samverkan mellan föreningsutveckling och ungdomsverksamheten 
ge ungdomar möjlighet att organisera sig. 

Ej påbörjad 

Kommentar: 
Bedömningen är att efterfrågan och resurser att arbeta uppsökande saknats. 

Titel Status Färdiggrad
Öka ungdomsdemokratin genom att ta tillvara och förankra resultaten från 
LUPP-undersökningen via styrgrupp (sektorledning) och politik.

Påbörjad

Kommentar: 
Aktiviteten pågår och kommer att fortsätta under våren 2019. Under 2018 har resultaten spridits genom föredrag 
från ansvariga till politiker och tjänstemän. Under 2019 kommer bland annat en film kring resultatet att skapas med 
syfte att återkoppla till ungdomarna. Arbetet med LUPP*-undersökningen genom unga kommunutvecklare kommer 
att fortsätta.

*Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. En rikstäckande undersökning som genomförs i samarbete med 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, MUCF.
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Titel Status Färdiggrad
Implementera Biblioteksplan och Kulturplan för Barn och unga i Sektor 
Utbildning.

Påbörjad

Kommentar: 
Arbetet med att implementera biblioteksplan och kulturplan för barn och unga pågår och kommer slutföras under 
2019. Som ett led i implementeringen av biblioteksplanen har samverkan med Kultur i Väst (regionbiblioteket), 
centrala barn- och elevhälsan samt kommunens förskolor genomfört fortbildningsdagen "Högläsning pågår".”250 
förskollärare deltog på fortbildningsdagen som fokuserade på lässtimulans och språkutveckling. Biblioteket har även 
arrangerat läx- och språkcafé vid två tillfällen per vecka under året. Verksamheten har förstärkts med kommunens 
språkstödjare.

Titel Status Färdiggrad
I utvecklingen av Kulturhuset Fregatten som en trygg, attraktiv och 
välkomnande mötesplats, skapa strukturer för delaktighet och inflytande för 
att fylla Rum1 med aktiviteter för, av och med unga.

Färdig

Kommentar: 
Aktiviteten är genomförd och kompletterad med flera aktiviteter, bland annat flera stora ungdomsarrangemang 
såsom HBTQ-festival, Streaplers och Date, Fricky, sommarfestival i samverkan med Tjörn och Orust.
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8. Medarbetare i Stenungsunds kommun ska uppfatta arbetsplatsen som 
hälsosam och attraktiv.
Genom att minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår, öka andelen anställda i kommunen som har heltid och 
minska andelen anställda som har en sysselsättningsgrad under 70 %, uppfattas Stenungsunds kommun som en 
hälsosam och attraktiv arbetsplats.

Bedömd måluppfyllelse:
Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har minskat och trenden är tydlig. 2016 var sjukfrånvaron 7,6% och 2018, 
6,7%. Bedömningen är att det finns ett samband mellan hälsofrämjande aktiviteter exempelvis aktivt arbete med 
rehabilitering och de sjunkande sjuktalen.
Antalet anställda i kommunen som har heltid har ökat från 69,2% 2016 till 72,9% 2018. Ökningen har skett i alla 
sektorer, förutom i sektor samhällsbyggnad. Ökningen är störst inom sektor socialtjänst som ökat andelen 
heltidsanställda från 42,8% 2017 till 50,8% 2018. Tidigare heltidsprojekt och arbetet med optimerad bemanning ger 
resultat.
Även andelen anställda som har en sysselsättningsgrad under 70% har minskat, från 6,5% 2016 till 6,1% 2018. 
Minskningen omfattar alla sektorer, förutom sektor samhällsbyggnad som har en ökning på grund av bemanningen 
för vinterväghållning. Målet bedöms som uppfyllt.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Minska sjukfrånvaron 
från föregående 
kalenderår

6,7% <7,0 % 7,0 % 7,6 % Värde 
uppnått

Kommentar: 
Sjukfrånvaron (alla anställningsformer på AB avtalet) har minskat jämfört med tidigare mätning vilket är positivt. 
Sedan 2016 är det en tydlig trend att sjukfrånvaron har minskat bland kommunens anställda. Bedömningen är att 
det finns ett samband mellan ett aktivt arbete med hälsofrämjande aktiviteter, så som det EU finansierade projektet 
Hälsogreppet, ett aktivt arbete med rehabilitering och den fleråriga trenden av sjuknande sjuktal. 

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Öka andelen anställda i 
kommunen som har 
heltid

72,9% >69,3 % 69,3 % 69,2 % Värde 
uppnått

Kommentar:
Inom kommunen ökar andelen heltidsanställningar. Ökningen är som störst inom sektor socialtjänst som ökat 
andelen heltidsanställda från 42,8% december 2017, till 50,8% motsvarande tidsperiod 2018. Arbetet inom sektorn 
med det tidigare heltidsprojektet, samt förändringsarbetet med optimerad bemanning, bedöms ha påverkat denna 
förändring i positiv riktning. Personalfunktionens dialog med chefer inför tillsättandet av nya anställningar beräknas 
också ha påverkat, där en utökning av sysselsättningsgrad eller förändringar inom arbetsgruppen kan täcka en 
uppkommen vakans och därmed åstadkoms fler antal heltidsanställningar. Ökningen av andelen heltidsanställda har 
skett i alla sektorer förutom hos sektor samhällsbyggnad, där en minskning har skett. Sektor samhällsbyggnad ligger 
dock fortfarande på relativt hög nivå gällande andelen heltidsanställda, 85%.  
 
Samtliga sektorer - –Andelen anställda (månadsavlönade på AB avtalet, avrundat till en decimal) som har 
heltidsanställning: 
2017-06-30 = 69 % 
2017-12-31 = 69,3 % 
2018-06-30 = 70,1 %
2018-12-31 = 72,9 %
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Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Minska andelen 
anställda som har en 
sysselsättningsgrad 
under 70 %

6,1% <6,6% 6,6 % 6,5 % Värde 
uppnått

Kommentar: 
Inom kommunen minskar andelen anställda med sysselsättningsgrad under 70 %. Förklaringarna är till stor del 
desamma som ökningen av andelen heltidsanställda. 

Samtliga sektorer:
Andelen anställda (månadsavlönade på AB avtalet) som har en sysselsättningsgrad under 70 %. Minskningen av 
andelen anställda med sysselsättningsgrad under 70 %, omfattar alla sektorer förutom sektor samhällsbyggnad, där 
en relativt stor ökning har skett; från 4,1 % anställningar med sysselsättningsgrad under 70 %, till 12,7 %. Den stora 
ökningen beror på bemanningen av snöskottningen, där flera 10 % tjänster tillkommit sedan föregående år. 

2017-06-30 = 6,2 %
2017-12-31 = 6,6 %
2018-06-30 = 5,3 %
2018-12-31 = 6,1 %

Aktiviteter – Sektor Utbildning

Titel Status Färdiggrad
Synliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och årshjul samt följa 
upp verksamheternas planer för psykosociala arbetsmiljön.

Påbörjad

Kommentar: 
En struktur finns för det systematiska kvalitetsarbetet genom bland annat skyddsronder. Uppföljningen har ännu inte 
kommit igång.

Titel Status Färdiggrad
Utveckla kommunikationen med alla systemleverantörer kring våra systems 
driftssäkerhet för att skapa en trygghet bland våra medarbetare. 

Påbörjad

Kommentar: 
Arbetsgrupp finns som för dialog med SOLTAK. Genom denna dialog har flera åtgärder vidtagits, bland annat genom 
snabbspår för chefer vid supportärenden. Vissa utvecklingsområden kvarstår vad gäller IT-området.

Aktiviteter – Sektor Socialtjänst - IFO, Funktionshinder och Vård omsorg

Titel Status Färdiggrad
Alla enheter inom sektorn ska ha en hälsoinspiratör som ska genomföra två 
aktiviteter på respektive enhet per år. 

Färdig

Kommentar: 
Hälsoinspiratörer finns på varje enhet. Enhetschefer gör det möjligt för hälsoinspiratörerna att jobba med 
överenskomna teman utifrån den centrala styrgruppen via personalenheten.

Titel Status Färdiggrad
Verksamheterna ska ha påverkningsbara scheman i Timecare. Färdig
Kommentar: 
Alla medarbetare kan påverka sitt schema genom att använda ledighetskalendern. Ledighetskalendern är införd på 
alla enheter och utvärdering och uppföljning sker våren 2019.
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Titel Status Färdiggrad
Återinföra årsarbetstidsavtal för kommunals verksamhetsområde. Påbörjad
Kommentar: 
Arbetsgivare och Arbetstagarorganisation diskuterar, men processen är inte klar. Aktiviteten anses därför som 
påbörjad.

Titel Status Färdiggrad
Verksamheterna ska arbeta med optimerad bemanning, vilket innebär att 
använda personal så effektivt som möjligt över enhetsgränser.

Färdig

Kommentar: 
Efter genomförd kartläggning av medarbetarnas önskemål om sysselsättningsgrad har medarbetare under året fått 
möjlighet att öka sin tjänstgöringsgrad. Genomförandet av den önskade sysselsättningsgraden skedde i anslutning till 
att enheterna påbörjade arbetet med samplanering. 
Vid nyanställning får numera medarbetarna önska sysselsättningsgrad.
En förändrad schemaläggning innebär att utrymme skapas för att använda ordinarie personal mer effektivt med 
färre vikarier som resultat.  Som exempel kan numera ordinarie personal, mer än tidigare, täcka upp vid sjukdom och 
vakanser. Samplanering av enheter har påbörjats och kommer fortsätta under hela 2019. Handlingsplanen som är 
framtagen av styrgruppen för optimerad bemanning följs. 

Titel Status Färdiggrad
Medverka vid införandet av en kommunövergripande bemanningsenhet. Färdig
Kommentar: 
Resurser som ska ingå i bemanningsenheten har utsetts. Verksamhetschefer ingår, tillsammans med funktion 
Personal och sektor Utbildning i styrgrupp som arbetar fram tidsplan och struktur. 
Tidsplanen för år 2019 är att rekryterarna för Särskilt boende flyttas över första kvartalet 2019, Ordinärt boende 
andra kvartalet 2019 och Funktionsvariationer fjärde kvartalet 2019.

Aktiviteter – Sektor Socialtjänst - IFO

Titel Status Färdiggrad
Nyanställda socialsekreterare ska få en mentor som arbetar inom IFO men 
utanför den egna enheten. 

Färdig

Kommentar: 
Inom sektorn finns nu åtta mentorer. Introduktionsplanen för nyanställda på IFO har reviderats. Mentorskapet är ett 
komplement till den introduktion som erbjuds den nyanställde medarbetaren. Skriftlig rutin och riktlinje har tagits 
fram för uppdraget som mentor.

Aktiviteter – Sektor Socialtjänst - IFO, Funktionshinder och Vård omsorg

Titel Status Färdiggrad
Skapa och implementera enhetliga rutiner för sjukanmälan och 
rehabutredning. Gemensam formulering under ledning av Personal med HR-
specialist från varje sektor.

Färdig

Kommentar: 
Verksamhetschefer följer varje månad, i dialog med enhetscheferna, upp att rutinerna kring rehab-processen 
efterlevs.

Aktiviteter – Sektor Socialtjänst - IFO, Funktionshinder och Vård omsorg

Titel Status Färdiggrad
Gemensamt partsarbete SKL och Kommunal - Heltidsplan Stenungsund. 
Ambitionen är att alla medarbetare som nyanställs erbjuds heltid och alla 
deltidsanställda erbjuds heltidsarbete. 

Färdig
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Kommentar: 
Kartläggningen av önskad sysselsättningsgrad är klar. Enheterna har under hösten börjat med samplanering och 
arbetet fortgår. Målet är att erbjuda flera heltider år 2019 jämfört med år 2018. Flertalet medarbetare har under 
hösten erbjudits önskad sysselsättningsgrad.

Aktiviteter – Sektor Samhällsbyggnad

Titel Status Färdiggrad
Tillsätta en aktivitetsgrupp med representanter från olika 
verksamheter/enheter inom sektorn. Gruppen ska identifiera och initiera/hålla 
i minst fem sektorsövergripande aktiviteter för social samvaro och/eller 
friskvård under året. 

Påbörjad

Kommentar:
Verksamheterna har utsett fyra nya friskvårdsinspiratörer och under året arrangerat två samhällsbyggnadsdagar för 
alla anställda där man som medarbetare fått veta mer om andra verksamheter och lära känna medarbetare från 
andra verksamheter inom sektorn. Andra aktiviteter som arrangeras och har lagts upp som öppna grupper på 
intranätet är; "Fotfolket" (friskvård genom gemensamma löp-pass) och "Badfolket" (gruppen träffas på måndag 
morgon för gemensamma dopp året runt).

Aktiviteter – Sektor Utbildning, Sektor Samhällsbyggnad och Sektor Stödfunktioner

Titel Status Färdiggrad
Skapa och implementera enhetliga rutiner för sjukanmälan och 
rehabutredning. Gemensam formulering under ledning av Personal med HR-
specialist från varje sektor.

Färdig

Kommentar: 
Kommunövergripande enhetlig rutin för sjukanmälan och rehabutredning finns nu i den centrala chefs- och 
medarbetarhandboken och är implementerad hos cheferna.
Under hösten har dessutom, enligt lagkrav, en handlingsplan på individnivå för återgång i arbete för medarbetare 
som varit sjukskrivna längre tid än 60 dagar tagits fram. Hantering och dokumentation sker i rehabiliteringsverktyget 
Adato. Arbetet med implementering pågår men arbetet med uppföljningsrutiner är inte helt färdigt.

Titel Status Färdiggrad
Gemensamt partsarbete SKL och Kommunal - Heltidsplan Stenungsund. 
Ambitionen är att alla medarbetare som nyanställs erbjuds heltid och alla 
deltidsanställda erbjuds heltidsarbete. 

Färdig

Kommentar: 
Stenungsunds kommun har en heltidsplan på kommunövergripande nivå som man arbetar efter. Planen är 
implementerad och följs regelbundet upp.
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9. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför 
minska sin påverkan på miljön och klimatet.
Målet uppnås genom att minska energiförbrukningen i kommunens anläggningar, minska utläckaget av producerat 
dricksvatten, minska användningen av fossila bränslen och minska matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och 
äldreboenden.

Bedömd måluppfyllelse:
Arbetet med ett hållbart samhälle har intensifierats under 2018. Indikatorerna för inriktningsmålet är; minskad 
energiförbrukning, minskat utläckage av producerat dricksvatten, minskad användning av fossila bränslen och 
minskat matsvinn. 
2018 års energiförbrukning är lägre än 2017. Fokus på hållbart samhälle i alla led vid underhåll/reparationer, 
ombyggnad, nybyggnad och i den dagliga driften, har gett resultat.   
Utläckaget av producerat dricksvatten har sjunkit från 26% till 24%. Faktorer som kommunen kan påverka för att 
minska utläckaget är exempelvis ledningsnätets kvalitet och där har åtgärder vidtagits och man har dessutom arbetat 
med att säkerställa att den som nyttjar kommunens dricksvatten också betalar för det. 
Matsvinnet på samtliga förskolor och skolor har sjunkit. Mätning på förskolorna påbörjades 2018 och på skolorna 
2017. Funktion Måltid har, tillsammans med övriga verksamheter tagit fram gemensamma aktiviteter för att 
fortsätta minska matsvinnet.   
Då såväl energiförbrukning som utläckage av producerat dricksvatten samt matsvinn har sjunkit bedöms målet som 
uppfyllt.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Minskad energiförbrukning i 
kommunala anläggningar 
Kwh/kvm

192 <199 199 202 Värde uppnått

Kommentar: 
2018 års energiförbrukning är lägre än 2017. Detta trots att förbrukningen i augusti var högre än samma period förra 
året, vilket förklaras av omfattande byggnationer samt extrem och långvarig värme.
Några av orsakerna till att energiförbrukningen gick ned under hösten, trots byggnation av ny friskvårdsanläggning, 
är att färdigställandet av ny simhall blev klart, den gamla simbassängen är tagen ur bruk och att årets sista sex 
månader mer liknat ett normalår. Dessutom finns ett fokus på energi i alla led vid underhåll/reparationer, 
ombyggnad, nybyggnad och i den dagliga driften. 
Inför sommaren 2019 kommer styrsystem för värme o ventilation justeras så att tomma lokaler inte kyls ner i 
onödan.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Minskat utläckage av producerat 
dricksvatten

24% <26% 26% 26% Värde uppnått

Kommentar: 
Indikatorn mäts genom att jämföra producerat dricksvatten i relation till betalt dricksvatten hos slutkund. 
För att minska utläckaget är arbetet med ledningsnätets kvalitet centralt. Under 2018 har åtgärdsplan för förbättring 
av ledningsnätet fördjupats. 
För att hitta kunder som nyttjar kommunens dricksvatten men som inte betalar för det har en översyn av 
abonnentregistret skett.
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Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Minska användningen av fossila 
bränslen

0 1 - - Ej accepterat 
värde

Kommentar: 
I kommunens fastigheter finns totalt fem oljepannor. Planerad nedmontering av oljepanna i Svenshögen skola 
sker först våren 2019.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Minska matsvinnet på 
kommunens förskolor, skolor 
och äldreboende
Gram per person

54,7 <61,9 61,9 - Värde uppnått

Kommentar: 
Både serverings- och tallrikssvinn mäts på samtliga förskolor och skolor. Mätningen på förskolorna påbörjades 
2018 och på skolorna påbörjades den 2017.
Serveringssvinn är överbliven råkost från servering i matsal inkl. matsvinn i kantiner vid servering. Tallrikssvinn är 
mat som inte blir uppäten på tallrik. Mätningarna, som sker under två perioder per år, har blivit mer tillförlitliga 
och säkerställda. 

Aktiviteter – Sektor Samhällsbyggnad

Titel Status Färdiggrad
Prioritera arbetet med att ta fram en generell VA-plan. Syftet är att få ett 
underlag för att på kort och lång sikt driva VA-planering och genomförande 
resurseffektivt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Påbörjad

Kommentar: 
En av tre delar i VA-planen är klar. Den färdigställda delen är den så kallade VA-översikten. En VA-översikt beskriver 
omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov inom och utanför det nuvarande 
verksamhetsområdet. Arbetet med framtagandet av en generell VA-plan fortsätter under 2019.

Titel Status Färdiggrad
Implementera handlingsplanen i kommunens Naturvårdsprogram i 
sektorns verksamheter. 

Påbörjad

Kommentar: 
I handlingsplanen finns det 20 åtgärder, av dessa är fem genomförda och fyra påbörjade. Omfattningen och 
storleken av de olika kvarvarande åtgärderna är väldigt varierande, en del är enkla och snabba att genomföra medan 
andra kommer ta flera år att implementera. Genomförda åtgärder är bland annat att en checklista tagits fram för 
naturvärdesinventering vid detaljplanering. Samma checklista gäller vid hänsynstagande gällande naturvärden vid 
samråd, tillsyn och tillstånd gällande förhandsbesked, bygglov och andra samråd samt tillsyns- och tillståndsärenden. 
En annan åtgärd är att huvudmannaskapet för kalkning av sjöar och vattendrag övergått till Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR). 

Titel Status Färdiggrad
Aktivt delta i projekt tillsammans med näringsliv i syfte att bli bland de 
bästa kommunerna på plaståtervinning.

Färdig

Kommentar: 
Stenungsunds kommun deltar i projektet "Plaståtervinning i Stenungsund" tillsammans med bland annat 
Molekylverkstan och representanter från kemiindustrin. Projektet har under våren utfört olika kommunikativa 
åtgärder som t. ex. medverkan vid Bo-dagen och tävling kring bästa källsorteringslösning. Källsorteringslösningar 
med bland annat plastinsamling har införts i kommunhuset samt på Borealis och Inovyn. Under hösten har projektet 
deltagit i två event: Borealisdagen och en dag för unga i Hasselbacken, på Molekylverkstan. Projektet har då varit på 
plats och informerat om plaståtervinning och myter om plast samt om projektet i sig.
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Titel Status Färdiggrad
Ta fram en kommunikationsplan för uppströmsarbete/att minska 
miljögifter redan vid källan.

Färdig

Kommentar: 
En kommunikationsplan för uppströmsarbete/att minska miljögifter redan vid källan, är framtagen och klar. I januari 
2019 börjar arbetet med att informera medborgarna.

Titel Status Färdiggrad
Se över möjligheten att använda sektorns taxor för att främja hållbar 
utveckling, exempelvis genom reduktion/borttagande av bygglovsavgift för 
solceller.

Påbörjad

Kommentar: 
Sektor samhällsbyggnad har under 2018 arbetat med projekt Energismarta Bygglovsprocesser. Projektet, som tog 
avstamp i "Lerumsmodellen" arbetade med rabatterade bygglovstaxor för solceller. Projektet avslutades i september 
på grund av ny lagstiftning 1 augusti 2018. I normalfallet krävs inte längre bygglov för solceller. 
Förvaltningen ser istället över möjligheten att införa rabatter för dem som anlitar en certifierad energiexpert för att 
utföra energiberäkningen inför tekniskt samråd. Arbetet med detta och andra taxor fortsätter under 2019. Ett första 
möte för att diskutera möjligheten med miljöstyrande taxor har hållits med verksamheterna Bygglov, Miljö 
Hälsoskydd och Avfall.

Titel Status Färdiggrad
Utveckla detaljplanebeskrivningar avseende kollektivtrafik för att främja ett 
hållbart resande.

Färdig

Kommentar: 
Planverksamheten utvecklar kontinuerligt detaljplanebeskrivningar avseende kollektivtrafik i förhållande till lagar, 
regler och riktlinjer. I planarbetet lyfts frågan om kollektivtrafik och utbyggnad av gång-, cykel- och mopedvägar i ett 
tidigt skede. Samverkan inom Göteborgsregionens kommunalförbund har stärkts för att möjliggöra hållbart resande 
regionalt och hållbarhetsaspekten av kollektivtrafik väger allt tyngre i planarbetet i jämförelse med tidigare år.

Aktiviteter – Sektor stödfunktioner - Måltid

Titel Status Färdiggrad
Vid två tillfällen, höst och vår, kontrollera och dokumentera överproduktion 
resp. tallrikssvinn. Informationen ger kunskap inför fortsatt arbete med 
hållbar utveckling. 

Färdig

Kommentar: 
Under 2017 påbörjades en mätning av serverings- och tallrikssvinn på kommunens skolor och 2018 påbörjades 
motsvarande mätning på kommunens förskolor. En standardiserad mätmetod ger mätbara och tillförlitliga resultat. 

På Måltidsråd diskuteras matsvinnet och vad man gemensamt kan göra för att minska det.
Måltid har skapat en hållbarhetsgrupp som jobbar med att ta fram aktiviteter som ska införas 2019. Funktionschef, 
enhetschef och kockar från olika enheter deltager. Gruppen arbetar bland annat med att ta fram 
informationsmaterial som ska användas under 2019.
Till viss del kan serverings- och tallrikssvinn undvikas om Måltid får ta del av skolor och förskolors 
frånvarorapportering.
I verksamhetsplan 2019 har samtliga sektorer gemensamma aktiviteter för att minska matsvinnet.
Måltid har inför 2019 startat upp arbetet med serviceråd där frågor av denna karaktär lyfts i ett övergripande 
perspektiv. Syftet är att hitta gemensamma åtgärder och gemensamt förhållningssätt. I serviceråden ingår bland 
annat verksamhetschef och enhetschefer från såväl måltid och äldreomsorg som gymnasium, grundskola och 
förskola.
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                                            Dec 2017                         Aug 2018                          Dec 2018
Serveringssvinn 
Skolor                                 42,7 gr/person              27,7 gr/person                 28,5 gr/person
Förskolor                           ---                                     32,2 gr/person                 27,3 gr/person

Tallrikssvinn 
Skolor                                19,2 gr/person              22,1 gr/person                  20,1 gr/person
Förskolor                           ---                                    21,0 gr/person                  38,0 gr/person

En temautbildning för all Måltids personal. Färdig
Kommentar: 
Funktion Måltids personal har haft en halv dags temautbildning i samarbete med Hushållningssällskapet. Temat för 
dagen var omvärldsbevakning, inspiration och förbättringsidéer för att nå Vision 2035 och måluppfyllelse för 
aktiviteter 2018. Ambitionen var att medvetandegöra personalen och fokusera på vad Måltid kan göra för att nå 
måluppfyllelse.

Titel Status Färdiggrad
Ta fram verktyg och rutin för att klimatberäkna måltider. Färdig
Kommentar: 
Måltid har anskaffat system för att klimatberäkna måltider. Rutin för arbetet är etablerad. Klimatberäkningen startar 
senast i augusti 2019 och utbildningsinsatserna sker under hösten samma år, med utvald personal från de olika 
arbetsgrupperna inom Måltid.

Aktiviteter – Sektor stödfunktioner - Fastighet

Titel Status Färdiggrad
Byte av lysrörsarmaturer till LED-belysning. Från cirka 10 % av all belysning 
med LED till 15 %. 

Färdig

Kommentar: 
Under sommaren har cirka 180 armaturer bytts ut. Det motsvarar cirka 6% av totala beståndet. Detta innebär att 
cirka 16 % av alla armaturer numera är LED. 

Titel Status Färdiggrad
Ta fram plan för utbyte av alla fossila bränslen i kommunala fastigheter. Påbörjad
Kommentar: 
Planen för utbyte av fossila bränslen i kommunala fastigheter är följande:

1. Enligt plan skulle oljepannan på Svenshögens skola bytts ut under hösten 2018 men detta sker nu våren 
2019. Orsak – Utredning om eventuell gemensam värmeanläggning med planerat LSS-boende. Utredningen 
konstaterade att det bästa är att ha separata lösningar.

2. 2018-11-26 beslutade kommunstyrelsen att Tvetenskolan, som har en oljepanna, ska försäljas under 2019. 
3. 2020 kommer elpanna att ersätta befintlig oljepanna på Jörlandaskolan.
4. Oljepannan på Ekenässkolan planeras att bytas ut 2021.
5. Ucklumskolans oljepanna står i tur efter det.

Titel Status Färdiggrad
Införa Miljöbonus. Verksamheter som är energimedvetna och minskar sin 
energiförbrukning ska på något sätt få ta del av det budgetöverskott som 
minskade energikostnader genererar.

Färdig

Kommentar: 
Miljöbonusen är beslutad, antagen och kommunicerad på kommunens intranät. För att ytterligare öka medvetandet 
bland verksamheterna kommer informationen att uppdateras på intranätet i början av 2019. Det är för tidigt att 
kunna utläsa någon förändring i energianvändningen kopplat till denna aktivitet.
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10. Integrationen av nyanlända ska vara effektiv.
För att upprätthålla kommunen som en attraktiv och välkomnande kommun med hög social hållbarhet som inkluderar 
alla vill kommunen att integrationen av nyanlända ska vara effektiv. 2/3 av de nyanlända (21 - 65 år) som har fått 
uppehållstillstånd ska vara självförsörjande inom två år och den genomsnittliga tiden på språkintroduktion innan 
övergång till nationellt gymnasieprogram ska minska samtidigt som den genomsnittliga studietiden inom SFI ska 
minska.

Bedömd måluppfyllelse:
Indikatorn att 2/3 av de nyanlända (21 - 65 år) som har fått uppehållstillstånd är självförsörjande inom två år, har en 
positiv utveckling. En majoritet av de som har gått ut etableringsprogrammet är i studier eller arbete 90 dagar efter 
etableringsprogrammets avslut. Det är svårt att peka på en enskild anledning till detta men en stark arbetsmarknad 
generellt och statliga subventioner genom exempelvis extratjänster menar Arbetsförmedlingen är gynnande för 
gruppen. Kommunen har dessutom en väl fungerande vuxenutbildning, vilket är en viktig bas för de nyanlända som 
kommer till Stenungsunds kommun. Samtidigt är det en liten målgrupp där varje individs bakgrund är avgörande för 
måluppfyllelsen. Det är tydligt fastställt att exempelvis studiebakgrund är avgörande för hur snabbt man etablerar 
sig på den svenska arbetsmarknaden och vilka som kommer till kommunen är därför avgörande för etableringstiden. 
Mottagandet av fler kvotflyktingar, som oftast står längre ifrån arbetsmarknaden än andra flyktingar, kommer 
generera svårighet att nå måluppfyllelsen kommande år. Målet bedöms som delvis uppfyllt. Statistiken är preliminär 
och fastställs av Arbetsförmedlingen och SCB i april-maj. 

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
2/3 av de nyanlända (21 - 65 år) som 
har fått uppehållstillstånd ska vara 
självförsörjande inom 2 år.

53%* >66% 39% 37% Ej 
accepterat 
värde

Kommentar:
Indikatorn att 2/3 av de nyanlända (21 - 65 år) som har fått uppehållstillstånd är självförsörjande inom två år, har en 
positiv utveckling. En majoritet av de som har gått ut etableringsprogrammet är i studier eller arbete 90 dagar efter 
etableringsprogrammets avslut. Det är svårt att peka på en enskild anledning till detta men en stark arbetsmarknad 
generellt och statliga subventioner genom exempelvis extratjänster menar Arbetsförmedlingen är gynnande för 
gruppen. Kommunen har dessutom en väl fungerande vuxenutbildning, vilket är en viktig bas för de nyanlända som 
kommer till Stenungsunds kommun. Samtidigt är det en liten målgrupp där varje individs bakgrund är avgörande för 
måluppfyllelsen. Det är tydligt fastställt att exempelvis studiebakgrund är avgörande för hur snabbt man etablerar 
sig på den svenska arbetsmarknaden och vilka som kommer till kommunen är därför avgörande för etableringstid. 
Mottagandet av fler kvotflyktingar, som oftast står längre ifrån arbetsmarknaden än andra flyktingar, kommer 
generera svårighet att nå måluppfyllelsen kommande år. 

* Arbetsförmedlingens prognos.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Genomsnittlig tid på 
språkintroduktion, innan övergång 
till nationellt gymnasieprogram, 
ska minska

Ingen uppgift

Kommentar: 
Den genomsnittliga tiden på språkintroduktionen har inte gått att beräkna eftersom det saknats systemmässiga 
förutsättningar. Det beror på brister i tidigare system och på att många elever inom språkintroduktionen läst en tid i 
en kommun för att sedan bli flyttade till en andra kommun och därefter en tredje kommun. Elevernas totala tid på 
språkintroduktionen har därför inte gått att skönja. Gymnasiet har börjat registrera start på språkintroduktionen 
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under läsåret 18/19 för att möjliggöra framtagande av data och bör till starten av höstterminen 2019 kunna leverera 
den genomsnittliga studietiden inom språkintroduktionen.

Indikator Utfall 2018 Mål 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Bedömning
Genomsnittlig studietid 
inom SFI ska minska

Ingen uppgift.

Kommentar: 
Någon data på den genomsnittliga studietiden inom SFI har inte gått att få fram. Detta beror på att den typen av 
underlag saknas i verksamhetssystemen.

Aktiviteter – Sektor Utbildning – Förskola, Grundskola, Gymnasium 

Titel Status Färdiggrad
Utifrån Skolverkets samordnaruppdrag av nyanländas lärande 
genomföra utbildningsinsatser inom verksamheten.

Färdig

Kommentar: 
Inom förskolan har utvecklingsarbete påbörjats kring flerspråkighet. SLS*-utvecklarna kommer att vara lärledare. 
Arbetet påbörjas inledningsvis på två-tre enheter.
Heldagsföreläsningar har genomförts med ett urval av medarbetare från förskolorna tillsammans med övriga 
verksamheter inom sektorn där integration varit i fokus. 
SYSKOM**-projektet fortgår i förskolan där handledning utifrån läroplanen genomförts.
Inom grund- och gymnasieskolan har flera aktiviteter genomförts enligt planen för nyanländas lärande,

*Språk- läs- och skrivutvecklare
**Systematiserad kompetensförsörjning - ett samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen för att få nyanlända i 
arbete inom framförallt bristyrken. Deltagarna varvar språkundervisning med praktik under en tvåårsperiod.

Aktiviteter – Sektor Utbildning – Gymnasium

Titel Status Färdiggrad
Ny Sprintorganisation genomförs med tvålärarsystem. Färdig
Kommentar: 
Tvålärarsystem är infört inom introduktionsprogrammet språkintroduktion, sprint, med positivt resultat gällande 
lärarnas nöjdhet och elevernas resultat.

Titel Status Färdiggrad
Utveckla samarbetet mellan studiehandledare och undervisande lärare, 
för att skapa bättre stöd till eleverna.

Färdig

Kommentar: 
Läsåret 17/18 inleddes med en gemensam utbildningsinsats för samtliga lärare på Introduktionsprogrammet 
språkintroduktion. Under året har ett pilotprojekt i frågan genomförts. En handlingsplan har tagits fram som 
kommer att implementeras under kommande läsår. Dessutom finns i schemaläggningen en struktur för att 
underlätta samplanering mellan studiehandledare och lärare.
Titel Status Färdiggrad
Utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Färdig
Kommentar: 
Inom ramen för Nösnäsgymnasiets kompetensutvecklingsprogram, Nösnäslyftet, har utbildade handledare lett 
arbetet med Skolverkets fortbildningsmoduler inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt under hela läsåret 
på samtliga enheter.
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Titel Status Färdiggrad
Utveckla arbetet med kartläggning kring elevers språkutveckling. Färdig
Kommentar: 
All personal på språkintroduktionen har utbildats i "Bygga Svenska" som är ett av Skolverket tillhandahållet 
bedömningsmaterial som hjälper lärare i grundskolan och gymnasieskolan att följa nyanlända elevers 
språkutveckling. På ämneslagstid har lärarna arbetat med sambedömning av elevernas arbete. Samtliga elever har 
kartlagts enligt metoden.

Aktiviteter – Sektor Utbildning – Kompetens och Utveckling

Titel Status Färdiggrad
Utöka antalet utbildningsplatser till yrkesutbildningar med språkstöd. Färdig
Kommentar: 
Nya utbildningsstarter för mur- och plattsättare, kock, bussförare och lastbilsförare under året. Inom samtliga 
utbildningar utökades antalet utbildningsplatser.

Titel Status Färdiggrad
Utveckla/utvidga SYSKOM-projektet. Färdig
Kommentar: 
SYSKOM*-barnskötare startade i september 2017 och avslutas i december 2019. Projektet kommer utvecklas, 
enligt samma modell, till att omfatta även studiehandledare/lärarassistenter. Deltagarna kommer varva lika delar 
studier och praktik under två år. Diskussion pågår med Arbetsförmedlingen om att starta en ny inriktning på bygg, 
men ännu finns inget konkret.

*Systematiserad kompetensförsörjning - ett samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen för att få nyanlända i 
arbete inom framförallt bristyrken. Deltagarna varvar språkundervisning med praktik under en tvåårsperiod.

Aktiviteter – Sektor Utbildning – Kultur och Fritid

Titel Status Färdiggrad
Fortsätta att utveckla våra mötesplatser för inkludering och integration 
genom språkcaféer och läxhjälp och genom tydlig kommunikation.

Färdig

Kommentar: 
Språkcaféer har genomförts två gånger per vecka med ett stort antal deltagare.

Titel Status Färdiggrad
Samarbeta med föreningarna i integrationsarbetet. Färdig
Kommentar: 
Under hösten 2018 erbjöds samtliga föreningar möjlighet att söka finansiellt stöd för integrationsfrämjande 
insatser. Totalt har sex föreningar beviljats stöd (Taekwondoklubben, Stenungsunds IF, Vuxenskolan, ÖKK, Agapes 
Vänner och Handbollsklubben)

Aktiviteter – Sektor Socialtjänst - IFO, Funktionshinder och Vård omsorg

Titel Status Färdiggrad
Sektorn ska erbjuda 20 språkpraktikplatser under 2018. 

Färdig
Kommentar: 
Sektorn har erbjudit 20 platser men har endast fått tre praktikanter. Sektorn har inte har fått fler förfrågningar och 
det har funnits andra möjligheter till praktik/arbete inom kommunen.
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Aktiviteter – Sektor Samhällsbyggnad

Titel Status Färdiggrad
Erbjuda fem praktikplatser inklusive språkpraktik till nyanlända Påbörjad
Kommentar: 
Verksamhet Bygglov hade under våren en praktikant som nu har anställts med beredskapsavtal. Verksamheterna 
Mark Exploatering och Avfall har haft möjlighet att ta emot en praktikant under hösten men så har inte skett på 
grund av brist på sökande. 

Titel Status Färdiggrad
Vid varje markanvisning överväga att ställa krav på att en viss andel av 
lägenheter upplåts för sociala hyreskontrakt.

Färdig

Kommentar: 
Under 2018 har två direktanvisningar skett. Arbetet med dessa har dock inletts för några år sedan varför det inte har 
ansetts rimligt att komma med krav så sent in i processen. Vid kommande utlysningar kommer kravet att övervägas.

Aktiviteter – Sektor Stödfunktioner 

Titel Status Färdiggrad
Öka samverkan mer fler fastighetsägare för att minska beroendet av 
allmännyttans lägenhetsbestånd för nyanländas bostadsbehov. Aktivt arbeta 
för att fler fastighetsägare går in i samverkansavtal likt det som idag finns med 
Stenungsundshem.

Påbörjad

Kommentar: 
Med fastighetsägare menas såväl bostadsbolag som privatpersoner.
Ett samverkansavtal med Stenungsundshem innebär att kommunen går in som förstahandsuthyrare under 1-2 år. 
Har inga anmärkningar registrerats är det därefter möjligt för den nyanlände att ta över hyreskontraktet. Så kan även 
andra bostadsbolag agera.
Kommunen driver projektet "Välkommen hem" i syfte att underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder till 
nyanlända. Som ett resultat av det har förvaltningen kunnat förmedla bostäder mellan nyanlända och privatpersoner 
under 2018, dock inte i önskvärd utsträckning. Den generella bostadsbristen och att nyanlända ofta inte har samma 
ekonomiska säkerhet som andra hyresgäster är troliga anledningar till att så inte skett.
En arbetsgrupp bestående av representanter från sektor socialtjänst och sektor utbildning (kompetens och 
utveckling) har bildats för att samla kommunens kunskap och erfarenhet gällande sociala bostadskontrakt. Gruppen 
ska under 2019 arbeta gemensamt och mer strukturerat med bostadsbehovet och sociala kontrakt.

Titel Status Färdiggrad
Sektorsövergripande möten varannan månad för att skapa en bredare bild av 
integrationsarbetet kommunövergripande och möjliggöra effektivare 
samverkan i integrationsarbetet inom kommunen.

Färdig

Kommentar: 
Sektorövergripande möten har hållits enligt plan. Undersökande av samverkansvinster och framförallt 
kunskapsspridning är hörnstenar i mötena. Varje verksamhet har fått ge sin bild av utmaningarna i 
integrationsarbetet, för att sprida information och nulägesbild till andra verksamheter.
Gruppen har tagit fram gemensamma rutiner gällande återsökning av statliga medel och hantering av 
ensamkommande barn.

Titel Status Färdiggrad
Förbättra samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedling och andra 
myndigheter för att korta processer och minska väntetider i 
etableringsprocessen 

Färdig

Kommentar: 
Stenungsunds kommun har genom deltagande i DUA (Delegation mot unga och nyanlända till arbete) tagit fram ett 
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nytt samverkansavtal med Arbetsförmedlingen. Samarbetsavtalet vill skapa lokala lösningar för att matcha 
nyanlända mot kompetensbrist på den lokala arbetsmarknaden.
Delegationen består av representanter från myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal och LSU - 
Sveriges ungdomsorganisationer
En ny lokal överenskommelse har också tagits fram mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Stenungsunds 
kommun. Den nya överenskommelsen innebär en tydligare ansvarsfördelning för att förhoppningsvis minska risken 
för att hamna i kläm mellan olika myndigheter och därmed riskera onödiga väntetider.

Titel Status Färdiggrad
Anordna integrationsplattformar för att skapa mötesytor mellan nyanlända 
och etablerade Stenungsundsbor, föreningar och företag. 

Färdig

Kommentar: 
Under våren 2018 har förvaltningen anordnat cirka tio möten för att öka möjligheten för föreningar, företag och 
boende i kommunen att träffa nyanlända. Bland annat hölls två större företagarträffar på Stenungsund Arena i 
samverkan med Tjörns och Orusts kommuner.
Under året har det också arrangerats ett flertal mötesplatser där nyanlända bland annat fått träffa lokala föreningar 
och ett möte hölls precis innan valet där nyanlända hade möjlighet att träffa de politiska partierna.
Träffarna har lockat många nyanlända. Resultatet är svårt mäta men det är i första hand en nätverkskapande 
mötesplats. Dessa träffar finansieras med projektpengar från Länsstyrelsen och är en del av projekt "Flyktingguide".
Ett annat projekt drivs för att förkorta nyanlända kvinnors etableringsprocess och vill stärka kunskapen om det 
svenska samhället och förtroende för svensk offentlig verksamhet bland målgruppen. Det övergripande fokuset för 
detta projekt är att nyanlända kvinnor ska integreras snabbare i det svenska samhället. Ett viktigt delmål i detta är 
att öka deras möjlighet att ta del av integrationsinsatser, även under föräldraledigheten. Under 2019 kommer tre 
kulturtolkar att arbeta med uppsökande verksamhet. Projekt "Kulturtolk" startade i oktober 2018 och avslutas i 
januari 2020 och drivs tillsammans med Tjörns kommun.
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Måluppföljning december 2018.

Visionens 
inriktning

Inriktningsmål och indikatorer (mått) Mål Resultat 2016 Resultat 2017

Andelen behöriga elever till något nationellt program ska öka. KKiK. Officiell 
mätning i oktober/november. > 81,4% 89,3% 81,4% 85,4%
Resultaten på de nationella proven i årskurs 3 ska förbättras. KKiK. Officiell 
mätning i oktober/november. > 77,0% 67,0% 77,0% 75,0%
Andelen elever i årskurs 6 som klarat kunskapsmålen i samtliga ämnen ska öka. 
KKiK. Officiell mätning i oktober/november. > 82,5% 86,9% 82,5% 80,2%
Andelen elever i grundskolan som upplever trivsel och trygghet i skolan ska öka. 
(GR:s elevenkät för årkurs 8 2016 och 2017. Årskurs 9 2018.) > 82,0% 82,0% ingen mätning 81,0%

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, andel.  (KKiK). Officiell 
mätning i oktober/november. > 72,% 73,5% 72,0% 75,3%

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

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking  (Svenskt Näringsliv) < 61 53 61 77
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (Insikt)                                                > 72 73 72 maj

Ökning i bostadsbeståndet (Antal bostäder) (Egen mätning) 170 113 142 87
Antal antagna detaljplaner ska öka, sett över en två-treårsperiod. (Egen mätning) > 5 2 5 2

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde. (KKIK) < 17 17 17 17
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende. (KKiK) < 84 73 84 53

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

Minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår. (GRs mätning).  2018 från 
Hypergene tom juni < 7,0% 7,6% 7,0% 6,7%
Öka andelen anställda i kommunen som har heltid (GRs mätning) 2018 per 2018-
06-30 > 69,3% 69,2% 69,3% 72,9%
Minska andelen anställda som har en sysselsättningsgrad under 70 %. (Egen 
mätning) 2018 per 2018-06-30 < 6,6% 6,5% 6,6% 6,1%

Minskad energiförbrukning i kommunala anläggningar. (KWh/m2)  (Egen 
mätning) < 199 202 199 192
Minskat utläckage av producerat dricksvatten. (Egen mätning). Mäts endast helår. < 26% 26% 26% 24%
Minska användningen av fossila bränslen. (fem oljepannor med plan en/år) (Egen 
mätning). 1 0
Minska matsvinnet på kommunens förskolor och skolor (gram/person) (Egen 
mätning). 2017 = skolor, 2018 = skolor och förskolor                                                                                                       
Svinn vid servering                                                                                                 
Svinn från "tallrik"

< 61,9%
-

61,9%                     
42,7%                       
19,2% 

54,7%     
29,1%                 
26,0%

2/3 av de nyanlända (21-65 år) som har fått uppehållstillstånd ska vara 
självförsörjande inom 2 år. (*Prognos - Arbetsförmedl. mätning)                                66% 37% 39% 53%*
Genomsnittlig tid på Språkintroduktion innan övergång till nationellt 
gymnasieprogram ska minska. (Egen mätning) iu

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

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.

Resultat 2018

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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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 62 Dnr: KS 2019/97

Ombudgetering investeringar 2018 till 2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering från 2018 på 131 407 tkr, varav 
84 159 tkr till 2019, 39 550 tkr till 2020 och 7 698 tkr till 2021 samt justera 
investeringsbudget 2019 från 222 101 tkr till 306 260 tkr enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Varje år ombudgeteras de investeringsanslag som av någon anledning behöver tas med in i 
nästa års budget.

Investeringsbudgeten för 2018 uppgick till 279 392 tkr. Utfallet för 2018 uppgick till 136 014 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 160 378 tkr. Av dessa föreslås 84 159 tkr 
ombudgeteras till 2019, 39 500 tkr till 2020 och 7 698 tkr till 2021. Sammanlagt 
ombudgeteras 131 407 tkr till 2019 och framåt.

Cirka 29 000 tkr ombudgeteras inte. De största posterna består av sammanbyggnad 
färskvattenledning där projektet flyttats fram till 2021 och därmed finns med i 
investeringsbudgeten för 2020. Samma gäller återvinningscentralen. 

För att investeringsbudgeten ska bli så realistisk som möjligt har vissa investeringar 
ombudgeterats till 2020 och 2021 då det redan nu står klart att de inte kommer att genomföras 
under 2019. Hänsyn till detta tas i budgetarbetet 2020.

Beslutsunderlag
Ombudgetering investeringar från 2018 
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/97
2019-01-30

Anne-Margret Draganis Till kommunfullmäktige

Ombudgetering investeringar 2018 till 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering från 2018 på 131 407 tkr, varav 
84 159 tkr till 2019, 39 550 tkr till 2020 och 7 698 tkr till 2021 samt justera 
investeringsbudget 2019 från 222 101 tkr till 306 260 tkr enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Investeringsbudgeten för 2018 uppgick till 279 392 tkr. Utfallet för 2018 uppgick till 136 014 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 160 378 tkr. Av dessa föreslås 84 159 tkr 
ombudgeteras till 2019, 39 550 tkr till 2020 och 7 698 tkr till 2021. Sammanlagt 
ombudgeteras därigenom 131 407 tkr till 2019 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Varje år ombudgeteras de investeringsanslag som av någon anledning behöver tas med in i 
nästa års budget.

Investeringsbudgeten för 2018 uppgick till 279 392 tkr. Utfallet för 2018 uppgick till 136 014 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 160 378 tkr. Av dessa föreslås 84 159 tkr 
ombudgeteras till 2019, 39 500 tkr till 2020 och 7 698 tkr till 2021. Sammanlagt 
ombudgeteras 131 407 tkr till 2019 och framåt.

Cirka 29 000 tkr ombudgeteras inte. De största posterna består av sammanbyggnad 
färskvattenledning där projektet flyttats fram till 2021 och därmed finns med i 
investeringsbudgeten för 2020. Samma gäller återvinningscentralen. 

För att investeringsbudgeten ska bli så realistisk som möjligt har vissa investeringar 
ombudgeterats till 2020 och 2021 då det redan nu står klart att de inte kommer att genomföras 
under 2019. Hänsyn till detta tas i budgetarbetet 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Investeringsbudgeten för 2019 ökar från 222 101 tkr till 306 260 tkr.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/97
2019-01-30

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

Beslutsunderlag
Ombudgetering investeringar från 2018 
Tjänsteskrivelse 2019-02-25

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Kommundirektör Ekonomichef 
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Ombudgetering investeringar från 2018

Ram 
2018

Utfall 
2018

Återstår 
2018

Ombudg. 
till 2019

Beslutad 
ram 2019

Budget 
2019:1

Ombudg. 
till 2020

Ombudg. 
till 2021

Fastighetsrelaterade investeringar
Hallerna förskola 160 platser 5 093 562 4 531 1 531 1 531 3 000

Brudhammars förskola-nybyggnation 47 000 8 152 38 848 38 848 38 848

Kvarnhöjden fsk 8 avd 0 1 000 1 000

Spekeröds fsk utb 3 avd 154 -154 -154 13 500 13 346

Hasselbackens fsk kök 500 580 -80 0 0

Jörlanda moduler inventarier 0 400 400

Ucklum moduler inventarier 0 400 400

Jörlandskolan 5 100 201 4 899 899 899 4 000

Stora Höga skolan förstudie 230 229 1 0 0

Idrottshall o grundskola Hallerna 6 000 746 5 254 5 254 16 125 21 379

Kyrkenorumskolan invändig ombyggnad 0 3 000 3 000

Stenungskolan ny-/ombyggnation förstudie 500 411 89 0 1 000 1 000

Stora Högaskolan 4-6 0 1 000 1 000

Ny 7-9 skola 0 1 000 1 000

Nösnäs processal 5 675 3 698 1 977 1 977 1 977

Nösnäs upprustning C-plan samt Entré 336 275 61 61 61

Nösnäs aula 4 698 4 729 -31 0 0

Nösnäs omb till klassrum, grupprum mm 0 2 850 2 850

 - Nösnäs ombyggnation inventarier 0 195 195

Nösnäs utbyggnad matsal 0 2 200 2 200

Fregatten ombyggnation 1 470 1 379 91 0 500 500

Gruppboende LSS/HCP Svenshögen 21 116 364 20 752 10 752 884 11 636 10 000

-inventarier Svenshögen 550 0 550 0 0 550

Hasselhöjden LSS-boende 0 1 000 1 000

-inventarier Jörlanda måltid 500 0 500 0 0

-inventarier Spekeröd skola 80 85 -5 0 0

Stenungsund Arena 33 408 55 489 -22 081 -22 081 28 200 6 119

KF 2018-06-25 §91, dnr 0069/16 -17 000

Stenungsund Arena fjärrvärme 2 500 0 2 500 2 500 2 500

Stenungsund Arena pendelparkering 3 100 3 556 -456 0 0

Kommunhuset aktivitetsbaserade kontor 3 024 3 376 -352 0 0

Myndighetskrav 600 0 600 600 800 1 400

Flytt/anpassning Röda huset 1 957 0 1 957 0 0

Räddningstjänst varmförråd 19 -19 -19 3 000 2 981

Räddningstjänst logiment för dygnetruntbemanning 8 -8 -8 1 200 1 192

Fastighet-Förstudier 42 0 42 0 5 000 5 000

Fastighet-Verksamhetens behov 4 898 4 546 352 0 5 000 5 000

Summa fastighetsrelaterade investeringar 131 377 88 559 59 818 40 160 88 254 128 414 17 550 0

Övriga investeringar

E-strategi bla E-arkiv, Ärendehant.system medb.service 0 2 500 2 500

Investeringsreserv 10 0 10 0 10 000 10 000

Reservkraftverk 0 750 750

Muddring av hamnen vid torget 2 383 112 2 271 2 271 15 000 17 271

Spontanidrottsplats 500 500

Utebadplatser 2 293 0 2 293 2 293 1 000 3 293

Resecentrum 739 -739 -739 11 000 10 261

Centrumutveckling genomfart Std bla 408 0 408 408 3 000 3 408

Gräsklippare 350 189 161 161 161

Bryggor löpande 86 200 -114 0 0

Trafiksäkerhetsåtgärder, bla genomfart Std 540 605 -65 0

Tillgänglighetsanp./pendelparkeringar 1 573 666 907 907 907

Gång och cykelvägar - löpande 1 570 1 398 172 172 172

Utbyte belysningsstolpar 35 56 -21 0 0

Cykelpumpar 44 12 32 32 32

Planskild korsning/Nösnäsmotet 500 0 500 0 0 500

Spiraltrappa 1 000 0 1 000 1 000 1 000

Busshållplats väg 770/Hamnvägen 4 933 226 4 707 100 100

Bussvändplats och parkering Kopperskolan 2 000 0 2 000 2 000 2 000

Tillgänglighet stationen 1 000 0 1 000 0

Omskyltning enl. hastighetsplan 800 800

Löpande utbyte skyltar enl. plan 200 200

GC-väg Ödsmål, enligt cykelplan 200 200

GC-väg Doteröd, enligt cykelplan 500 500

GC-väg Vallenvägen och Svenshögen 2 500 0 2 500 500 6 700 7 200 2 000

GC-väg Stora Höga väg 574, enligt cykelplan 1 000 0 1 000 1 120 1 120 1 000

Upprustning lekplatser 228 564 -336 1 400 1 400

Uppdatering av ärendehanteringssystem 115 176 -61 0 0
Reparation av bro vid vårdcentral 2 300 2 171 129 129 129
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Ombudgetering investeringar från 2018

Ram 
2018

Utfall 
2018

Återstår 
2018

Ombudg. 
till 2019

Beslutad 
ram 2019

Budget 
2019:1

Ombudg. 
till 2020

Ombudg. 
till 2021

Geoteknik Kyrkenorum, skredrisk 4 464 0 4 464 4 464 4 464

Underhåll gator maa komponentavskrivning 1 600 1 600

Digitalisering bygglov, e-signering mm 500 500

Samhällsbyggnad-Scanning, bygglov, IT, servrar mm 1 700 277 1 423 923 200 1 123

Ärendehanteringssystem-miljö (från inv. ovan) 500 0 500 1 000 1 000

Direktarkiveringsmodul 250 102 148 148 148

E-tjänster 500 0 500 0 300 300

Simhall, inventarier 0 827 -827 -827 1 800 973

Markköp för kommande exploatering 20 245 49 20 196 20 196 5 000 25 196

Summa övriga investeringar 52 527 8 369 44 158 36 138 63 070 99 208 3 500 0

Löpande investeringar
Stödfunktioner 1 195 1 155 40 0 1 500 1 500

Digitalisering 10 818 13 009 -2 191 0 5 000 5 000

IFO/Funktionshinder 1 070 1 198 -128 -128 1 000 872

Vård och omsorg 5 970 4 152 1 818 1 818 2 400 4 218

Måltid 1 895 352 1 543 1 543 1 000 2 543

Samhällsbyggnad 1 050 877 173 173 1 000 1 173

Anläggning 763 152 611 611 550 1 161

Trafiksäkerhetsåtgärder 0 600 600

Tillgänglighetsanpassningar, pendelparkeringar 1 000 1 000

GC-vägar löpande 600 600

Fastighet 0 5 000 5 000

Fastighet - energi och säkerhet 8 666 5 733 2 933 2 924 2 000 4 924

Fastighet-egna behov 830 563 267 250 800 1 050

Underhåll fastighet maa komponentavskrivning 11 000 11 000

Förskola 990 600 390 0 1 100 1 100

Grundskola 1 380 1 268 112 0 1 200 1 200

Kompetens och utveckling 498 -498 0 0 0

Kultur/Fritid 450 478 -28 -28 500 472

Gymnasium 2 222 1 478 744 744 1 100 1 844

Summa löpande investeringar 37 299 31 513 5 786 7 907 37 350 45 257 0 0

Avgiftsfinansierad verksamhet
Sammanbyggnad färskvattenledning 15 000 522 14 478 1 000 1 000

Ucklums ARV. Upprustn/modernisering 3 431 1 925 1 506 1 506 1 506

Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen 20 984 286 20 698 0 3 000 3 000 14 000 6 698

Kommunalt avlopp Strandkärr 0 245 -245 0 0

Uppgrad, renov, VA-ledningar 6 838 1 582 5 256 5 256 5 000 10 256

Spillvattenledning Fråstorp 3 268 -3 268 -3 268 7 000 3 732

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

Nya pumpstationer 1 221 856 365 365 1 000 1 365

Slamhantering 5 000 310 4 690 4 690 5 000 9 690

Slamavvattning Strävliden 103 0 103 0 0

VA-ledning Solgårdsterassen 0 0 0 0

Dagvattentrumma Solgårdsdalen 0 0 0 500 500

Underhåll/renovering pumpstationer 300 512 -212 0 300 300

Uppgradering av tillstånd 600 57 543 543 543

Återvinningscentral inkl inpasseringssystem 8 000 165 7 835 0 1 500 1 500

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 61 623 9 728 51 895 10 238 23 300 33 538 14 000 6 698
0

Gatuinvestering exploateringsområden
Gatukostnadsersättningar -15 172 -32 -15 140 -922 -2 240 -3 162 -7 500 -2 000

Kostnader gata 29 300 2 160 27 140 1 000 8 167 9 167 12 000 3 000

Projekteringskostnader 500 0 500 500 1 200 1 700

VA-investering exploateringsområden
VA-anslutningsavgifter -25 612 -9 973 -15 639 -15 612 -8 800 -24 412

Kostnader va 7 550 5 690 1 860 4 750 11 800 16 550

Summa investeringar 279 392 136 014 160 378 84 159 222 101 306 260 39 550 7 698
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1. Inledning 
 
Vi har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med nothänvis-
ningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning.   
 
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, Pensionsutbetalningar. 
Kommunen redovisar 460,2 mnkr som avsättning i balansräkningen i stället för som en 
upplysning utanför balansräkningen. Kommunens redovisning av pensioner innebär också att 
årets resultat är 14,2 mnkr högre redovisat än om lagen följts. Eftersom felen är av betydande 
storlek bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild. 
 
Vår bedömning är att granskat material i övrigt överensstämmer med lagen om kommunal 
redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen i alla väsentliga 
delar är korrekt upprättat. 
 
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2018 lämnas härmed följande bokslutsrapport 
där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens bokslut år 2018 
kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser från 
granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma förhållanden som 
bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som 
genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i 
kommunens interna kontroll. Observera att vår granskning av den interna kontrollen inte 
omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister.  
 
Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen.   
 
Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits den 
28 februari 2019. I årsredovisningen redovisas ett resultat om 68,2 mnkr och ett eget kapital 
om 254 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 95,9 mnkr och 671,8 mnkr. 
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2. Måluppfyllning 
 
Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner: 
 
• att kommunfullmäktige skall fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” 

• att uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och årsredovisning 

• att kommunens revisorer skall granska och bedöma måluppfyllelsen 
 
Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning skall 
styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.   
 
Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är 
endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obli-
gatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Initialt är det kommun-
styrelsen som i förvaltningsberättelsen skall utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfull-
mäktige fastställt. Därefter skall revisorerna på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt 
sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål 
som kommunfullmäktige fastställt. 
 
Kommunfullmäktige i Stenungsund har i budget 2018 och strategisk plan 2018–2020 
fastställt fyra finansiella mål och 10 verksamhetsmål (så kallade inriktningsmål). I budgeten 
anges att god ekonomisk hushållning uppnås genom att 70 % av de finansiella målen samt 
inriktningsmålen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 

2.1.1. Avstämning av balanskravet 
Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 
kostnaderna. Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning. Vid 
avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 
 
 
Avstämning mot balanskravet: 
 

Mkr 2018 
Årets resultat enligt resultaträkningen 68,2 
Justering för realisationsvinster 
Pensionsförpliktelser före 1998 

- 
-14,2 

Positivt balansresultat 54,0 

Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  

2.1.2. Finansiella mål 
I budget 2018 har kommunfullmäktige antagit fyra finansiella mål. De redovisas nedan 
tillsammans med måluppfyllelsen enligt årsredovisning 2018. 
 
o Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska 

inte överstiga 99,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. 
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Nettokostnadsandelen för 2018 uppgår till 95,5 %. Sett över den senaste femårsperioden så 
uppgår nettokostnadsandelen till 94,6 %. Målet bedöms därmed uppfyllt. 
 
o Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till 

minst 70 % sett över rullande femårsperioder. 
 
Självfinansieringsgraden för 2018 uppgår till 117,4 %. Sett över den senaste femårsperioden 
så uppgår självfinansieringsgraden till 87,3 %. Målet bedöms därmed uppfyllt. 

 
o Soliditet ska förbättras eller hållas oförändrad. 
 
Soliditeten uppgår till 14,5 % vid årets slut. Vid bokslutet 2017 uppgick den till 10,7 %. Målet 
bedöms därmed uppfyllt. 
 
o Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden.  
 
Kommunens skattesats har inte förändrats. Målet bedöms därmed uppfyllt 
 
Sammanlagt gör kommunstyrelsen i årsredovisningen bedömningen att samtliga fyra 
finansiella mål har uppfyllts.  

2.1.3. Verksamhetsmässiga mål 
I årsredovisningen 2018 redovisas en sammanställning av måluppfyllelsen för samtliga 
inriktningsmål. Kommunfullmäktige antog 10 inriktningsmål i budget 2018. Kommunstyrelsen 
bedömer att fem mål har uppfyllts och att fyra delvis uppfyllts. Ett mål har inte uppfyllts.  
 
I årsredovisningen redovisas måluppfyllelsen för samtliga inriktningsmål. Dessa beskrivs 
nedan.  
 

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

 
Resultatet för tre av fyra indikatorer är lägre än föregående år, men det finns en 
positiv utveckling gällande behöriga till gymnasiet. Målet bedöms som delvis uppfyllt. 
 

• Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning  
 
Andelen elever som har tagit examen inom fyra år, det vill säga fullföljt sin 
gymnasieutbildning, har ökat. Målet bedöms som uppfyllt. 

 
• Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ska minska 

 
Det är en jämförelsevis liten andel av befolkningen i Stenungsunds kommun som får 
försörjningsstöd, 2,6 % 2018, 2,6 % 2017 och 2,5 % 2016. Det ska jämföras med 
medelvärdet för riket som är 4,2 % 2018. Målet bedöms som uppfyllt. 
 

• Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat 
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Kommunen har försämrat sin placering i Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimatet i Sveriges kommuner. Kommunen placerade sig på plats 77 av 290 
kommuner (2016 placerade sig kommunen på plats 61). Målet bedöms som ej 
uppfyllt. 
 

• Bostadsbeståndet ska öka med 170 bostäder per år över en femårsperiod 
 
Under 2018 ökade bostadsbeståndet med 87 bostäder. Prognosen för målet, sett 
över en femårsperiod, bedöms dock som god. Målet bedöms som delvis uppfyllt. 
 

• Stenungsunds kommun ska verka för ett tryggt åldrande 
 
Antalet olika vårdare som besöker en hemtjänsttagare under en 14-dagarsperiod 
under 2018 ligger på samma nivå som 2017 – 17 personer. Under året har väntetiden 
för att få en plats på ett av kommunens särskilda boenden minskat från 84 dagar till 
53 dagar och är nu detsamma som medelvärdet i riket. Målet bedöms som delvis 
uppfyllt. 
 

• Barn och unga ska prioriteras i kulturverksamheten 
 
Genom verksamhetsmässiga samarbeten med förskola och grundskola har barn och 
unga kunnat prioriteras i enlighet med inriktningsmålet. Indikatorn mäter endast 
antalet barn inskrivna i kulturskolan, men utöver det nådde kulturskolan över 1 000 
barn med sin verksamhet under 2018. Målet bedöms som uppfyllt. 
 

• Medarbetare i Stenungsunds kommun ska uppfatta arbetsplatsen som hälsosam och 
attraktiv. 
 
Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har minskat och trenden är tydlig. I 
årsredovisningen redovisas jämförelse mellan 2016 och 2018. 2016 var sjukfrånvaron 
7,6% och 2018, 6,7%. Andelen anställda i kommunen som har heltid har ökat från 
69,2% 2016 till 72,9% 2018. Även andelen anställda som har en sysselsättningsgrad 
under 70% har minskat, från 6,5% 2016 till 6,1% 2018. Målet bedöms som uppfyllt. 

 
• Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin 

påverkan på miljön och klimatet 
 
2018 års energiförbrukning är lägre än 2017. Utläckaget av producerat dricksvatten 
har sjunkit från 26% till 24%. Matsvinnet på samtliga förskolor och skolor har sjunkit. 
Målet bedöms som uppfyllt. 
 

• Integrationen av nyanlända ska vara effektiv 
 
Indikatorn att 2/3 av de nyanlända (21 - 65 år) som har fått uppehållstillstånd är 
självförsörjande inom två år, har en positiv utveckling. En majoritet av de som har gått 
ut etableringsprogrammet är i studier eller arbete 90 dagar efter 
etableringsprogrammets avslut. Målet bedöms som delvis uppfyllt. 
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Med hänvisning till att samtliga finansiella mål har uppfyllts samt att 90 % av inriktningsmålen 
har uppfyllts eller delvis uppfyllts konstaterar kommunstyrelsen i årsredovisningen att 
Stenungsunds kommun bedriver en verksamhet med god ekonomisk hushållning. 

2.1.4. Bedömning av måluppfyllelse 
Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med 
fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer att 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som fullmäktige uppställt.  
 
Redovisningen av målen är överskådlig och ger en bild av den samlade måluppfyllelsen.  
 
Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet i allt väsentligt är 
förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Vi delar kommunstyrelsens bedömning att 
god ekonomisk hushållning uppnåtts.  
 
 

  

133



 

7 

3. Kommentarer till resultaträkningen 
 
Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, kontoanalyser, 
verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och budget. 
 
Kommunen redovisar ett resultat för år 2018 om 68,2 mnkr, vilket är 56,4 mnkr högre än 
budget. Avvikelsen mot budget förklaras till väsentlig del av exploateringsvinster (31,5 mnkr) 
och lägre kostnader än vad som budgeterats kommunövergripande. I årsredovisningen 
återfinns kommunens resultatanalys.  
 
 

4. Kommentarer till balansräkningen 

4.1. Materiella anläggningstillgångar 
Vi har stickprovsvis granskat aktiveringar under året. Vi har även stickprovsgranskat pågående 
projekt. 
 
Sedan räkenskapsåret 2014 gäller rekommendationen RKR 11.4 Materiella 
anläggningstillgångar. Enligt rekommendationen ska komponentavskrivning tillämpas när olika 
komponenter i en anläggningstillgång har väsentligt olika nyttjandeperioder. Kommunen 
tillämpar från och med räkenskapsår 2018 komponentredovisning för nyanskaffningar. En 
genomgång och värdering av kommunens äldre anläggningstillgångar inom VA, gata och 
fastighet har gjorts under året och en indelning i komponenter kommer att göras under 2019. 
Avsteget från 11.4 upplyses om i årsredovisningen bland redovisningsprinciper. 
 

4.2. Immateriella anläggningstillgångar 
Kommunen har under året aktiverat 2,5 mnkr avseende immateriella anläggningstillgångar. Vi 
har stickprovsvis granskat ingående poster i syfte att verifiera att aktiverade poster uppfyller 
krav för aktivering. Vår bedömning är att posten är i allt väsentligt korrekt.   

4.3. Kundfordringar 
Kommunens hantering av osäkra kundfordringar sker genom samverkansbolaget SOLTAK. 
Kundfordringar äldre än tre månader redovisas som osäker fordran. Reserveringen har gjorts 
centralt under finansverksamheten och belastar resultatet med -6,1 mnkr (8,9 mnkr). 
 
Kundfordringar uppgår i kommunen per balansdagen till 28,4 mnkr, vilket är 4,4 mnkr lägre 
mot årsbokslutet 2017. Avvikelsen bedöms vara inom normal variation på posten och enligt 
förväntan.  
 
Vi har likt föregående år inte kunnat erhålla en kundreskontra i Excel efter byte av 
ekonomisystem. Vi rekommenderar kommunen att utreda möjligheterna att ta ut en 
kundreskontra i Excel.  
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4.4. Övriga fordringar 
Kommunen har en fordran avseende gatukostnadsersättningar om 4,5 mnkr avseende 
förbättring av gator i Stora Höga södra industriområde. Fakturering har skett till berörda 
fastighetsägare i enlighet med en särskild gatukostnadsutredning i början av 2017. Ungefär 
hälften av fastighetsägarna har betalat medan övriga fastighetsägare har bestridit fakturorna. 
Kommunens bedömning är att de har rätt att ta ut gatukostnadsersättning för de åtgärder som 
vidtagits och har för avsikt att driva in de kvarstående fordringarna. Kommunen har av denna 
anledning inte bedömt fordringarna som osäkra. Vi har inte anledning att göra en annan 
bedömning innan en rättslig prövning har skett.  
 

4.5. Fordran på Migrationsverket 
Kommunen har i årsbokslutet en fordran på Migrationsverket om ca 5 mnkr (7,7 mnkr). 
Kommunen bedömer i dagsläget fordran på Migrationsverket som säker. Vi har inte anledning 
att göra annan bedömning.  
 

4.6. Exploateringsområden 
Exploateringsområden uppgår till ca 65,2 (54,7) mnkr i årsbokslutet. Kommunens bedömning 
är att inget nedskrivningsbehov föreligger för dessa områden. Kommunen följer RKR 18 i allt 
väsentligt vid redovisning av exploatering.  

4.7. Avsättning för pensioner 
Pensionsskulden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen, vilket innebär att endast pensioner intjänade från 1998 ska skuldföras. Tidigare 
intjänade pensioner ska tas upp som ansvarsförbindelse och inte skuldredovisas i 
balansräkningen. Från och med 2011 redovisar kommunen hela pensionsförpliktelsen i 
balansräkningen. Denna hantering är därmed inte i linje med den kommunala 
redovisningslagen. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att räkenskaperna inte 
ger en rättvisande bild. Kommunen har i årsredovisningen upplyst om avsteget mot gällande 
lagstiftning men har inte lämnat upplysning om avstegets effekter på resultat- och 
balansräkning.   

4.8. Avsättning för täckande av deponi 
En ursprunglig avsättning om 4 mnkr gjordes år 2009 för att möta framtida kostnader för de 
avslutade deponierna Rinnela och Stripplekärr. Avsättningen avser provtagning och analys 
samt omhändertagande av lakvatten.  
 
2016 gjordes en uppdatering av beräkningen och det resulterade i en ytterligare avsättning om 
ca 2,1 mnkr. Under året har en omprövning gjorts och avsättningen har ökat med 0,4 mnkr. 
0,2 mnkr har tagits i anspråk under året. Avsättningen för deponi uppgår till 4,4 mnkr per 
årsbokslutet, vilket är linje med kommunens prognos. Vår bedömning är att kommunens 
beräkning synes rimlig beaktat den osäkerhet som råder vad gäller avsättningar för 
återställande.  
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4.9. Vinst affärsverksamhet 
Från och med 2018 redovisas avgiftskollektivets vinst om 10,2 mnkr (4,6 mnkr) som en 
kortfristig skuld i balansräkningen. Detta för att tydliggöra kommunens skuld till abonnenterna. 
Justering av föregående års siffror har gjorts och upplysning lämnas i årsredovisningen.  
 
 

5. Upplysningar i årsredovisningen 
I samband med vår granskning av årsredovisningen har vissa noteringar gjorts där 
upplysningar som krävs enligt lag eller rekommendation inte lämnats. Se bilaga 1 för en 
förteckning över noteringarna. 
 
 
 
Göteborg den 25 mars 2019 
 
 

 
 
 
Hans Gavin    Maria Strandberg 
Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor 
Certifierad kommunal yrkesrevisor  Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
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Bilaga 1 
 
Följande noteringar avseende årsredovisningen har gjorts:  

 
o Kompletterande information om antalet visstidsförordnanden och särskilda villkor som 

avviker från vad som är normalt och som kan leda till betydande ekonomiska 
konsekvenser saknas i not (RKR 2.1) 
 

o Upplysning lämnas inte för varje slag av materiell anläggningstillgång avseende (RKR 
11.4). 

 
 

Hänvisningarna ovan i parantes är till Lagen om kommunal redovisning (LKR) samt 
rekommendationer från Rådet från kommunal redovisning (RKR). 
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Kommunrevisionen 
     Till Kommunfullmäktige 
 
 
  
 

Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret  
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
granskning av det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. I bifogad rapport framgår en beskrivning av gjorda 
iakttagelser och revisorernas bedömning. 
 
 
Kommunrevisionen översänder här granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och 
behandling i enlighet med överenskommen rutin. 
 
 
Stenungsund den 25 mars 2019 
 
För Kommunrevisionen 
 
 
……………………………..                     
Leif Johansson 
Ordförande  
 

Bilaga 1: Granskningsrapport ”Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret” 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun granskat hur 
kommunstyrelsen arbetar med att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att arbetet 
med det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga i 
enlighet med lagar och föreskrifter.  

I praktiken finns en förhållandevis god styrning inom arbetet med KAA där det finns goda 
förutsättningar inom Nösnäsgymnasiets organisation, samt att handlingsplan är styrande och 
stödjande i sammanhanget. Granskningen visar däremot att det finns utvecklingsområden i 
arbetet med att erbjuda lämpliga individuella åtgärder till ungdomar inom aktivitetsansvaret, 
då de åtgärder som erbjuds i dagsläget är begränsade utanför Plug-In.  

Vad gäller uppföljning visar granskningen att kommunstyrelsen följer hur många ungdomar 
som omfattas av aktivitetsansvaret och vilka insatser som genomförts. Indikatorer och 
aktiviteter med bäring på KAA-arbetet är däremot otydliga och inte fullt ut mätbara, vilket 
leder till att effekter av insatser inom KAA-verksamheten inte följs upp tillräckligt. I 
måluppföljningen redovisas i nuläget enbart en siffra för Nösnäsgymnasiets elever, vilket inte 
kan anses ge kommunstyrelsen en tillräcklig bild av kommunen. Dokumentationen för 
ungdomar utanför Plug-In uppfyller inte alla heller alla de kriterier som finns i Skolverkets 
rekommendationer. Dessa brister gör att kommunstyrelsen inte på ett ändamålsenligt sätt 
kan säkerställa att kommunen lever upp till Skolverkets kriterium lämpliga individuella 
åtgärder. 

Det finns behov av att tydliggöra samtliga verksamheters roll i arbetet med aktivitetsansvaret. 
Det finns otydligheter i socialtjänstens roll när det kommer till ungdomar som inte vill delta i 
insatser. I metodhandboken framgår inte heller några mät- och utvärderingsbara mål med 
samverkansformerna, i enlighet med Skolverkets rekommendationer. Dessa utmaningar 
försvårar kommunens möjligheter att verkställa uppdraget med att erbjuda ungdomarna 
lämpliga åtgärder.  

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt att det kommunala 
aktivitetsansvaret fullföljs på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen har i allt väsentligt en 
ändamålsenlig styrning, med en metodhandbok som är vägledande och stödjande i 
sammanhanget. Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll inom området är däremot inte 
fullt ut ändamålsenlig. 

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att ungdomar utanför Plug-In som omfattas av aktivitetsansvaret erbjuds 
lämpliga åtgärder, som styrs av ungdomarnas behov. Detta för att leva upp till 
Skolverkets krav om att aktivt och löpande kunna erbjuda lämpliga individuella 
insatser.  
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 Säkerställa att insatser för ungdomar utanför Plug-In dokumenteras i enlighet med 
Skolverkets föreskrifter. 

 Kvalitetssäkra och utförligt beskriva det statistiska underlag som återrapporteras till 
kommunstyrelsen.  

 Följa upp resultatet av de åtgärder som vidtagits inom ramen för aktivitetsansvaret. 
Detta för att kommunstyrelsen ska kunna utvärdera Skolverkets kriterium gällande 
huruvida kommunen erbjuder lämpliga individuella åtgärder. Uppföljningen bör även 
ligga till grund för framtida resursfördelning och ytterligare stärka styrningen.  

 Tillse att det skapas en dokumenterad rutin för samverkan mellan gymnasiet och 
samtliga samverkansaktörer som lever upp till Skolverkets rekommendationer. 
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2. Inledning 
2.1. Bakgrund 

År 2015 förtydligades Skollagen (2010:800) avseende kommunernas ansvar för ungdomar 
som är folkbokförda i kommunen, som inte har fyllt 20 år, och som varken genomför eller har 
genomfört en gymnasieutbildning. Detta ansvar benämns i skollagen som kommunernas 
aktivitetsansvar. Av 29 kap. 9 § skollagen framgår att hemkommunen, det vill säga den 
kommun där en ungdom är folkbokförd, ska erbjuda ungdomar som omfattas av 
aktivitetsansvaret lämpliga individuella åtgärder. Kommunen ska också dokumentera sina 
insatser på lämpligt sätt och föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret. 

Kommunstyrelsen utgör kommunens utbildningsnämnd och ansvarar för kommunens 
verksamhet som bedrivs utifrån skollagen. På uppdrag av kommunstyrelsen verkställer 
sektor Utbildning kommunens aktivitetsansvar. Av kommunens budget för 2018 framgår att 
Stenungsunds kommunfullmäktige har antagit flertalet mål avseende möjligheten att påbörja 
och fullfölja en gymnasieutbildning vilket har koppling till det kommunala aktivitetsansvaret. 
Sektor Utbildning har brutit ned fullmäktiges mål i sektorspecifika mål.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående bedömt att det är väsentligt att 
granska hur kommunstyrelsen arbetar med att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret. I 
God revisionssed framkommer de grunder som revisorerna använder när de bedömer 
ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning 
är bland annat risker för bristande ledning, styrning, uppföljning och kontroll. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att 
arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, det vill 
säga i enlighet med lagar och föreskrifter. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig styrning för att fullgöra aktivitetsansvaret? 
 Har kommunstyrelsen säkerställt tillräcklig uppföljning och intern kontroll avseende 

aktivitetsansvaret? 
 Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig samverkan avseende det kommunala 

aktivitetsansvaret? 
 

2.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning utgörs av: 

 Kommunallagen (2017:725) 
 Skollagen (2010:800) 
 Reglemente för kommunstyrelsen 
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 Skolverkets allmänna råd avseende det kommunala aktivitetsansvaret 
 Stenungsunds kommuns föreskrifter, riktlinjer och rutiner inom området 

Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 1. 

2.4. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 2). Samtliga intervjuade 
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd december 2018 – 
februari 2019.  
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3. Styrning 

I avsnittet beskrivs den organisation och de arbetsformer som finns för aktivitetsansvaret i 
kommunen. Vidare redogörs för de mål som finns avseende aktivitetsansvaret. Avsnittet 
besvarar revisionsfrågan om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig styrning för att 
fullgöra aktivitetsansvaret. 

3.1. Mål  

I kommunfullmäktiges Strategisk plan 2018–2020 Budget 2018 återfinns inriktningsmål som 
är kopplade till kommunens vision. Ett av inriktningsmålen med bäring på 
granskningsområdet är att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.  

I Verksamhetsplan 2018, beslutad av kommunstyrelsen 23 oktober 2017, anges hur 
inriktningsmålet ska realiseras genom olika aktiviteter som ska utföras av sektor utbildning. 
De aktiviteter som har bäring på det kommunala aktivitetsansvaret är:  

 Minska ungdomsarbetslösheten genom att minska studieavbrotten (Plug-In) och öka 
stöd till nyanlända (DUA). 

 Öka möjligheten att studera vid vuxenutbildningen. 

 

Kommunens kommunala gymnasium, Nösnäsgymnasiet, ansvarar för kommunens arbete 
med det kommunala aktivitetsansvaret. Gymnasiet har utarbetat en metodhandbok kopplat 
till aktivitetsansvaret. Metodhandboken anses motsvara Skolverkets krav på handlingsplan 
utifrån föreskrifterna för det kommunala aktivitetsansvaret. I denna ingår följande 
målsättningar: 

► Att öka andelen elever som får gymnasieexamen på 3–4 år 
► Att öka andelen ungdomar i målgruppen som återupptar studier med syfte att nå en 

gymnasieexamen alternativt öka andelen ungdomar i målgruppen som kommer i 
sysselsättning med syfte att i möjligaste mån bli självförsörjande 
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I granskningen har inte framkommit att kommunstyrelsen har beslutat om dessa 
målsättningar. 

3.2. Organisation och ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion och ansvarar för att en helhetssyn 
genomsyrar alla verksamheter och utskott. Kommunstyrelsen är även delaktig i, på en 
övergripande nivå, att upprätta mål för de olika verksamheterna och ansvara för 
uppföljningen av dessa. För 2018 var Bildnings- och socialutskottet kommunstyrelsens 
utskott med beredningsansvar för ärenden från sektor utbildning, med ansvar för gymnasiala 
utbildningar. Från 2019 är det istället Välfärdsutskottet som har detta uppdrag. Utskottet 
svarar för uppföljning av verksamhetsområdenas ekonomi inom sitt ansvarsområde, men 
utför ingen myndighetsutövning1. 

Det är Nösnäsgymnasiet som har huvudansvaret för aktivitetsansvaret. Gymnasiet har idag 
ca 1250 elever från både Stenungsunds kommun och andra kommuner. Gymnasiet är 
indelad i fyra skolenheter. Respektive skolenhet leds av en rektor underställd 
verksamhetschef. Därutöver finns en biträdande rektor/enhetschef med ansvar för 
aktivitetsansvaret. Denna funktion är sammankallande för KAA-gruppen. Inom gymnasiet 
finns även två SYV (á 25 procent KAA, 25 procent Plug-In) samt en administratör som 
huvudsakligen jobbar med KAA-aktuella ungdomar.  

Kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, underställd Sektor Utbildning är en uppdragsstyrd 
verksamhet som delvis arbetar med enskilda ungdomar, på uppdrag av Nösnäsgymnasiet.  
AME:s målgrupp är bland annat ungdomar 16–24 år som är i behov av 
arbetsmarknadsinsatser, inklusive feriejobb. Enheten består av omkring 30 medarbetare.  

3.3. Målgrupp 

Enligt SCB beräknas 708 av kommunens folkbokförda elever gå i kommunens egna 
gymnasieskola2. Per januari 2019 uppges i intervjuer att antalet folkbokförda elever i 
Stenungssund, inskrivna på gymnasiet vara 631 stycken, samt 360 köpta platser.  

                                                

1 Myndighetsutövning ligger istället under Social myndighetsnämnden. 
2 12 elever studerar på Munkeröds friskola i Stenungsund. 

20,6

0,4

66,7

0,6
11,7

Gymnasieelever folkbokförda i Stenungsund, 2017

Elever i annan kommuns gymnasieskola

Elever i fristående gymnasieskola i egna
kommunen
Elever i kommunens gymnasieskola

Elever i landstingskommunal gymnasieskola

Elever i fristående skola i annan kommun

SCB, SiRiS 
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Inom Stenungsunds kommun var det 2018 drygt 75 procent av de i kommunen folkbokförda 
gymnasieeleverna som tog examen inom fyra år. Av de som tog studieavbrott år 2016 var 2 
procent av eleverna folkbokförda i Stenungsunds kommun.3 I Måluppföljning augusti 2017 
framkommer att orsakerna till avhopp från utbildning (som inte är till följd av jobberbjudande 
eller liknande) främst uppges vara brist på stöd. I granskningen framkom att skolan inte själv 
kan avhjälpa medicinska och sociala orsaker med pedagogiska åtgärder. Det handlar om ett 
behov av ökad samverkan för att möta psykisk ohälsa och utanförskap. 

3.4. Arbetsformer 

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som 
omfattas av ansvaret. Kommunen ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella 
åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller 
återuppta en utbildning.  

3.4.1. Rutiner för att identifiera och kontakta ungdomar som omfattas av 
aktivitetsansvaret 

Möjliga vägar in till KAA är, bland annat, via rektor på grund-/gymnasieskola, Skola-individ- 
och familjeomsorg (SKIFO), Barn- och elevhälsan eller via databassystemet ELIN4. Via ELIN 
får även KAA-ansvariga på Nösnäsgymnasiet information om kommunens folkbokförda 
elever på en extern plats som gör studieavbrott. Av genomförda intervjuer framgår att det 
finns ett antal utmaningar i arbetet med att identifiera och kontakta ungdomar inom 
aktivitetsansvaret. En försvårande omständighet är att kommunen måste förlita sig på att 
skolorna rapporterar in när en elev börjar eller slutar. Det kan leda till att kommunen inte får 
information om att en ungdom blivit aktuell för aktivitetsansvaret i tid. 

Enligt Metodhandbok KAA 2017–2018 sker arbetet med att identifiera ungdomar i flera steg. 
Elevadministratör på Nösnäsgymnasiet stämmer av KAA-listan varje vecka. Efter att KAA-
personalen identifierat de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret börjar arbetet med 
att kontakta ungdomarna. Processen ser ut som nedan.5  

                                                

3 SCB, Skolverket 
4 ELIN är Göteborgsregionens gemensamma elevinformationssystem. Systemet har en tillhörande modul för det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att underlätta kommunernas rapporteringsskyldighet.  
5 Kontakt med föräldrar sker om ungdomen är omyndig. 
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Processen går vidare ett steg om ungdomen inte responderar på tidigare steg. 
Nösnäsgymnasiets studie- och yrkesvägledare (SYV), inom KAA-teamet, initierar kontakt. 

Kontakt med Plug-in teamet tas enbart om ungdomen av olika skäl inte kan ta sig till skolan 
eller studieplats, och är en separat åtgärd. De intervjuade uppger även att hembesök främst 
genomförs av två KAA-medarbetare i de fall man inte på annat sätt lyckats komma i kontakt 
med ungdomen. Anledningen är att de ungdomar som ingår i aktivitetsansvaret ofta lever 
under svåra hemförhållanden eller lider av psykisk ohälsa vilket kan öka risken för att det 
uppstår situationer.  

3.4.2. Åtgärder 

När KAA-personalen kommit i kontakt med ungdomar inom aktivitetsansvaret ska lämpliga 
individuella åtgärder erbjudas. Följande åtgärder erbjuds i kommunen:  

Studievägledning/coachning  

Studie- och yrkesvägledaren som är ansvarig för aktivitetsansvaret (till 25 procent) erbjuder 
studie- och yrkesvägledning för denna målgrupp. Vägledningen kan omfatta stöd/vägledning 
tillbaka till gymnasiestudier eller alternativa studier samt stöd i kontakt med andra 
verksamheter så som vuxenutbildning, folkhögskola och arbetsförmedling. Denne kan också 
vid behov samordna studiebesök. Den unges behov och KAA teamets resurser styr vad som 
är möjligt. Dessutom finns det en studie- och yrkesvägledare som arbetar med fördjupad 
studie- och yrkesvägledning inom ramen för Plug in (till 25 procent av tjänsten). 

Det framkommer i intervjuer att det upplevs saknas ett större utbud av åtgärder för ungdomar 
som inte befinner sig inom Plug-In. Medarbetare önskar större möjlighet för social träning 
och snabbare initiering av åtgärder för avhoppare, bland annat vad gäller praktik. Här 
upplevs att skolan har ett behov av en praktiksamordnare6. I dagsläget är den enda 
möjligheten till praktik genom AME.  

                                                

6 I dagsläget finns en praktiksamordnare för elever på Introduktionsprogrammen. Verksamheten önskar däremot 
att även ungdomar inom KAA och elever på Nationellt program kan bli erbjudna detta. 

FÖRENKLAD BILD UTIFRÅN METODHANDBOK – KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET  
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Stöd vid Plug-In7  

Plug-In-teamet består av specialpedagog, SYV och KAA-samordnare vilka arbetar mer aktivt 
med ungdomen, samt arbetsmarknadsenheten, fritid och socialtjänst. Teamet som arbetar 
aktivt med ungdomen har tillgång till en separat lokal utanför skolans område men kan också 
möta ungdomen vid Nösnäsgymnasiet. Uppdraget är att tillsammans med ungdomen hitta 
meningsfull sysselsättning i form av arbete, praktik eller utbildning. Arbetsformen inbegriper 
kartläggningar och handlingsplaner och initieras först efter att KAA-gruppen och elevhälsan 
bedömt att behov föreligger. Insatsen kan ges till ungdomar inom KAA, utanför KAA samt 
individer från andra kommuner. Det är främst elever som behöver mer tvärprofessionellt stöd 
och som har en komplex skolgång, som blir aktuella för Plug-In.  

Plug-In initieras med en kartläggning kring varje individs lärmiljö, därefter upprättas en 
individuell handlingsplan som bland annat beskriver mål, hur insatsen ska genomföras och 
utvärderas. För varje individ utses en kontaktperson som ska säkerställa arbetet mot 
handlingsplanens mål.  

Praktik  

AME erbjuder praktikplatser och kan vara en länk till studier vid Komvux eller folkhögskola. 
För att ungdomen ska kvalificeras för en extern praktikplats krävs att ungdomen genomgår 
en intern praktik. Denna metodik innebär att ungdomen ska klara av en intern praktisk 
verksamhet om 160 timmar. Syftet är främst att ungdomen ska lära sig att passa tider och 
klara sociala sammanhang i arbetslivet. I intervjuer beskrivs däremot denna metodik inte 
vara flexibel nog och till viss del utgöra ett hinder för vissa ungdomar att nå extern praktik. 
Detta med anledning av att en del ungdomar har svårt att motivera sig under hela perioden, 
vilket gör att steget till en extern praktikplats är stort för vissa ungdomar.  

Främsta möjligheten till praktik är genom AME. Nösnäsgymnasiets KAA-team 
problematiserar däremot att AME:s metodik kring intern praktik inte är tillräckligt flexibel, 
samt, inte tillräckligt attraktiv för ungdomar utanför Plug-in. Nösnäsgymnasiet har därför 
samordnat praktik för ett antal ungdomar genom att nyttja en praktiksamordnare anställd av 
en annan avdelning, introduktionsprogrammen, inom gymnasiet. Denne har idag inte tid eller 
i sitt uppdrag att samordna praktik inom ramen för aktivitetsansvaret.   

Stöd i att söka vidare studier 

Vad gäller möjligheten till vuxenutbildning finns ibland önskemål om att ungdomar yngre än 
20 år får börja Komvux. Det har funnits något enstaka fall då ungdomen varit motiverad att 
fortsätta studera men hindrats av att individen varit för gammal för gymnasiestudier men för 

                                                

7 Plug-In startade år 2012 som ett samverkansprojekt mellan SKL, Göteborgsregionens regionalförbund (GR) och 
ett antal andra kommuner. Plug-In finansierades av Europeiska Socialfonden och av de medverkande parterna. 
Syftet var att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. 
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ung för vuxenutbildningen. Det finns exempel på kommuner där beslut tagits om att 
ungdomar ska kunna börja innan 20 års ålder.  

För att skapa en bild av hur många som omfattas av aktivitetsansvaret samt vilka åtgärder 
som är vanligast redovisas statistik i tabellen nedan.  

Åtgärd Antal, per dec 20178 Antal, per dec 2018 
Pågående sysselsättning9 84, varav 45 IM 46 
Insatser via Plug-In *10 13 
Aktivitet pågår 3 - 
Uppföljning pågår, aktivitet saknas - 9 
Uppföljning startad (kartläggning) 27 6 
Nya ungdomar 17, varav 7 IM 2 
Totalt 131 76 

Medarbetare uppger i intervjuer att en del av minskningen kopplas till förändringen i 29 kap. 
9 § skollagen, från och med 1 juli 2018, vilket bl.a. innebär att elever som går på ett 
introduktionsprogram (IM) inte längre omfattas av kommunernas aktivitetsansvar11. 

3.5. Vår bedömning 

Av Skolverkets allmänna råd framgår att kommunen bör se till att det finns en ändamålsenlig 
organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för arbetet 
med aktivitetsansvaret.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen har brutit ned fullmäktiges mål i verksamhetsplan. 
Nösnäsgymnasiet har i metodhandbok fastställt ytterligare mål kopplade till 
aktivitetsansvaret. Metodhandboken utgör verksamhetens handlingsplan för arbetet med 
KAA. Granskningen visar också att det finns vissa utmaningar utifrån kommunens ansvar att 
tillhandahålla individuella åtgärder. Det lyfts exempel på behov kopplat till möjligheter för 
social träning och snabbare initiering av åtgärder för avhoppare, bland annat vad gäller 

                                                

8 En liknande detaljerad redovisning fanns inte för 2017.  
9 2018: De allra flesta av ungdomar med ”pågående sysselsättning” har fått studiebevis från gymnasiet antingen 
studieförberedande eller yrkesprogram. Några har hoppat av gymnasiet under pågående läsår. De allra flesta 
jobbar. Dessa ungdomar inbegrips trots detta i kommuners ansvar, i enlighet med skollagen. 2017: Sysselsättning 
pågår innebar att de antingen var inskrivna på IM eller har annan egen aktivitet så som t.ex. arbete eller 
föräldraledighet. I den här kategorin fanns 2017 också de i KAA eller Plug in. 
10Kategoriseringen fanns inte i 2017 års redovisning. Enligt information fanns det per december 2017 14 
ungdomar inom Plug-In 
11 Av de 128 som räknades in i KAA 2017 var ca 54 elever inskrivna på IM. Till introduktionsprogrammen (IM) 
räknas preparandutbildning (IMPRE), programinriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK), 
individuellt alternativ (IMIND) samt språkintroduktion (IMSPR). 
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praktik. Det finns indikationer på att samverkan med AME kan stärkas i syfte att åstadkomma 
samsyn kring praktikfrågor.  

Vi bedömer utifrån ovanstående att kommunstyrelsen i huvudsak har tillsett en tillräcklig 
styrning av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret även om det finns vissa 
utvecklingsområden. Utvecklingsområdena är kopplade till tillhandahållandet av individuella 
åtgärder och till praktik. 
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4. Uppföljning och intern kontroll 

I avsnittet beskrivs vilken uppföljning och rapportering kommunstyrelsen får. Vidare beskrivs 
hur kommunen för register och dokumenterar insatser. Avsnittet besvarar frågan om 
kommunstyrelsen har säkerställt tillräcklig uppföljning och intern kontroll avseende 
aktivitetsansvaret. 

4.1. Måluppfyllelse 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 framgår att det år 2016 var 81 procent av 
gymnasieeleverna som fullföljde sin utbildning inom fyra år. Kommunstyrelsens mål har 
sedan dess varit att öka andelen kontinuerligt.  

Vi noterar att det i kommunens andra rapporter och bokslut redovisas ett annat utfall 
avseende gymnasieeleverna12. Utfallet om 81 procent år 2016 kan inte heller verifieras 
genom offentlig statistik. I Måluppfyllelse inriktningsmål, delårsbokslut 2018 anges  att det av 
Nösnäsgymnasiets elever  för läsåret 2016/2017 var 87 procent som tog examen inom fyra 
år. Den måluppföljning som kommunstyrelsen får ta del av avser därmed inte samtliga 
kommunens gymnasieelever.  

Det framgår dock av statistik från Kolada att målsättningen för sektor Utbildning och KAA bör 
anses uppfylld då utfallet för 2018 är högre än utfallet för 2017 (samt, i aktuella fall 2016):  

KKiK Indikator  2016 2017 2018 

Gymnasieelever med examen inom 4 år (yrkesprogram, 
högskoleförberedande program och introduktionsprogram), folkbokförda i 
kommunen, % 

73, 5 72  75,3  

Gymnasieelever (högskoleförberedande program) med examen inom 4 år, 
folkbokförda i kommunen, % 

82,6 83,1  83,8  

KOMMUN- OCH LANDSTINGSDATABASEN, KKiK, SCB 

SiRiS Indikator  201713 201814 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, nationella  
program, % 

80,1 83,1 

Gymnasieelever, högskoleförberedande program, med examen inom 4 år, % 82,8 85,3 

SiRiS, SALSA, SKOLVERKET 

                                                

12 Vi har i granskningen efterfrågat information gällande vilken statistik som inbegrips i de siffror som redovisas. 
Samtliga tillfrågade inom kommunen kan inte redogöra för ursprunget till de 81 procenten. I bokslutsrapport för 
2017 redovisas en siffra om 80 % (läsår 15/16) samt 84 % (läsår 16/17) 
13 Start läsår 2013/2014 
14 Start läsår 2014/2015 
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Nedan redovisas antal gymnasielever folkbokförda i hemkommunen som avslutat gymnasiet 
inom fyra år med examen. Stenungsunds kommun har 2018 ett resultat om 75,3 procent, att 
jämföra med medelvärdet för Göteborgsregionen på 74,6 procent.  

 

 

 

4.2. Kommunstyrelsens uppföljning 

Kommunstyrelsen följer upp måluppfyllelse och nyckeltal för Sektor Utbildning vid 
delårsbokslut och årsbokslut. Vid dessa tillfällen rapporteras bland annat arbetet med de 
fastställda aktiviteterna i verksamhetsplanen. I kommunens årsbokslut framgår att 
aktiviteterna I måluppfyllelsen vid delårsbokslut 2018 redovisas båda aktiviteterna som 
”påbörjade”. Aktiviteterna är dock otydliga och inte fullt ut mätbara.  

Verksamheten redovisar i bokslutsrapport antal avhopp, antal elever inom KAA samt andel 
elever vid Nösnäsgymnasiets som fullföljt utbildningen inom 4 år. Kommunstyrelsen får 
däremot ingen rapportering avseende samtliga av kommunens ungdomar då redovisningen 
inte inbegriper kommunens fristående skola. 

Därutöver rapporterar skolan varje läsår det systematiska kvalitetsarbetet sammanställt på 
verksamhetsnivå, vilket bildnings- och socialutskottet tog del av den 28 mars 2018, § 24, 
samt 31 oktober 2018, varav kommunstyrelsen tog del av informationen 26 november 2018, 
§ 263.  

Vid genomgång av kvalitetsarbetet i utskottet har verksamhetschef redogjort för 
kvalitetsarbetet, inklusive KAA. Kommunstyrelsen har även besökt Nösnäsgymnasiet.  

Kommunstyrelsen gör ingen uppföljning av resultat och effekter av de åtgärder som erbjudits 
ungdomar inom aktivitetsansvaret. Det saknas utvärdering och dokumentation kring 
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åtgärderna, exempelvis i vilken utsträckning ungdomar som deltagit i respektive aktivitet 
erhållit gymnasieexamen. Enbart för Plug-In finns erforderlig statistik över var eleverna 
återfinns därefter, däremot inte huruvida eleverna erhållit gymnasieexamen.  

4.3. Verksamhetens uppföljningar 

Styrgruppen har KAA-möten minst två gånger per termin där det stäms av hur arbetet med 
KAA fortlöper. Deltagande är verksamhetschef på Nösnäsgymnasiet, ansvarig enhetschef 
KAA och enhetschef på AME.  

Därutöver har KAA-teamet administrativ uppföljning varje till varannan vecka med 
gymnasiets enhetschef KAA, elevadministratör och studie- och yrkesvägledare. 
Uppföljningen inkluderar uppdateringar kring ungdomar inskrivna i ELIN. Teamet genomför 
en utvärdering av KAA-målen en gång per år.  

4.4. Register och insatsuppföljning 

Nösnäsgymnasiet för register över de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret i 
Databassystemet, ELIN. Systemet har en tillhörande modul för KAA där information 
exporteras automatiskt till den SCB-fil som kommunerna är ålagda att skicka in till Skolverket 
två gånger per år. Modulen fungerar också som ett verktyg för KAA-handläggarna genom att 
det kontinuerliga uppföljningsarbetet kan registreras. Det uppges vara förhållandevis lätt att 
följa och registrera avhoppade ungdomar då det är kopplat till folkbokföringsregistret. I 
registret finns information om nuvarande aktivitet, orsak till varför den aktuella ungdomen 
omfattas av aktivitetsansvaret samt vilken åtgärd som erbjudits. 

Kommunernas insatser för ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret ska 
dokumenteras. Dokumentationen ska vara ett stöd för den unge och kommunen, att utifrån 
en kartläggning av ungdomens mål, behov och förväntningar, komma överens om lämpliga 
individuella åtgärder. Dokumentationen sker i systemet ELIN som är gemensamt för 
Göteborgsregionens kommuner (GR).  

Vad kommunernas dokumentation ska innehålla anges närmare i Skolverkets föreskrifter15: 

1. Individuell planering och målet med insatserna 
2. Vilka insatser som individen ansvarar för 
3. Vilka insatser som kommunen ansvarar för 
4. Vilka insatser som någon annan aktör ansvarar för 
5. Vilka datum som insatsen ska påbörjas och avslutas 
6. Orsaken till att insatsen upphört 
7. Tidpunkter för uppföljning och utvärdering av insatsen 

                                                

15 Skolverket, Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, 2016 
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I syfte att avgöra om kommunstyrelsen har säkerställt att insatser dokumenteras i enlighet 
med Skolverkets krav har stickprov på insatsdokumentation genomförts. Av stickprovet 
framgår att det i dokumentationen endast återfinns dokumentation för kriterierna 5–7. 
Kriterierna 1–4 saknas. Orsaken uppges vara att dokumentationssystemet ELIN inte stödjer 
dokumentation av kriterierna 1–4.  

För ungdomar inom ramen för Plug-In upprättas individuella handlingsplaner. I 
handlingsplanerna uppges finnas dokumentation för kriterierna 1–416. Handlingsplaner 
upprättas dock inte för ungdomar som inte ingår i Plug-In verksamheten. För dessa 
ungdomar saknas därmed dokumentation som avser kriterierna 1-4.  

4.5. Vår bedömning 

Kommunens insatser för ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret ska 
dokumenteras i enlighet med Skolverkets föreskrifter. Enligt kommunallagen ska nämnder 
och styrelser tillse att verksamheten bedrivs i enlighet fullmäktiges mål och riktlinjer samt 
andra föreskrifter. De skall också tillse att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Granskningen visar att förvaltningen för register över de ungdomar som omfattas av 
aktivitetsansvaret och att kommunstyrelsen får information om hur många ungdomar som 
omfattas av aktivitetsansvaret. I granskningen har framkommit att dokumentationen av 
insatserna inte motsvarar Skolverkets föreskrifter för målgruppen som helhet. Vi har i 
granskningen inte heller kunnat verifiera att dokumentation av insatser för gruppen 
ungdomar som ingår i Plug-In verksamheten motsvarar föreskrifterna.  Vad gäller 
måluppfyllelsen för det befintliga målet är den god sett till offentlig statistik tillgänglig genom 
Kolada och Skolverket. Vi noterar att det i rapporter till kommunstyrelsen finns viss statistik 
som inte kan verifieras i offentliga källor.  

Det görs ingen uppföljning av resultatet av de åtgärder som erbjudits ungdomar inom 
aktivitetsansvaret. I intervjuer betonas att varje insats/åtgärd är individuellt utformad och 
således inte går att jämställas med varandra. Enligt vår bedömning finns det d behov av att 
undersöka vilka åtgärder som är framgångsrika och hur resurser ska riktas för att nå effekt 
med åtgärderna.  

Vi bedömer utifrån ovanstående att kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och kontroll av att dokumentationen följer Skolverkets föreskrifter. Vi bedömer 
också att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett en ändamålsenlig uppföljning av arbetet 
utifrån effekt och resultat.  

 

                                                

16 EY har trots förfrågan inte erhållit stickprov av individuella handlingsplaner och har därför inte kunnat verifiera 
detta. 
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5. Samverkan 
I avsnittet beskrivs de samverkansformer som finns internt i kommunen och med externa 
aktörer. Avsnittet besvarar revisionsfrågan om huruvida kommunstyrelsen har säkerställt en 
tillräcklig samverkan avseende det kommunala aktivitetsansvaret. 

 
5.1. Samverkansformer 

Samverkansgrupperna nedan beskrivs främst utifrån inhämtad information i intervjuer. 
Samverkan mellan Nösnäsgymnasiets KAA-team och AME finns till viss del beskriven i 
Metodhandbok KAA 2017-2018. Samverkan mellan grundskolan och gymnasiet i samband 
med övergångar är beskriven i Plan för övergångar mellan förskola-skola-gymnasium 
medtillhörande processbeskrivningar. Det saknas däremot mät- och utvärderingsbara mål 
med samverkansformerna, i enlighet med Skolverkets rekommendationer. 

Samverkan Plug-In 

Styrgrupp 

Styrgruppen för Plug-In innefattar verksamhetschefer från gymnasieskolan, elevhälsan, 
socialtjänst, Kompetens och utveckling, fritid samt AME. En funktion för elevhälsan är 
sammankallande och gruppen träffas ca en gång varannan månad. Stort ansvar ligger på att 
denna funktion förmedlar information som lyfts i de olika grupperna för att på så sätt skapa 
en samsyn.  

Operativ grupp 

Teamet som arbetar operativt med Plug-In rapporterar till styrgruppen. Den operativa 
gruppen består av funktioner från gymnasiet, socialtjänst, vuxenutbildning, AME samt fritid. 
Gruppen träffas varannan vecka. Vartannat tillfälle genomförs s.k. ”Case”, där individuella fall 
lyfts. Vid dessa tillfällen är ansvarig socialsekreterare närvarande.  

Det framkommer i intervjuer att socialtjänsten tidigare, främst under 2017, inte haft 
kontinuerlig närvaro inom samverkansgruppen. Anledningen var att socialtjänsten under en 
period hade resursbrist. Detta uppges däremot ha förbättrats under 2018. Vidare 
problematiseras otydligheter i socialtjänstens roll när det kommer till ungdomar som inte vill 
delta i insatser. Socialtjänstens insatser bygger på frivilligt deltagande och om detta saknas 
uppstår en diskrepans mellan gymnasiet, AME och Socialtjänsten gällande rollfördelning. 
KAA-teamet har då svårt att hjälpa ungdomar som behöver ett mer tvärprofessionellt stöd 
och har tackat nej till insatser från socialtjänsten. KAA-teamet menar på att socialtjänsten, i 
större utsträckning, bör fortsätta hålla kontakt med en ungdom och vara tillgänglig även om 
ungdomen har tackat nej till en insats. 

Samarbetet med individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten) kan problematiseras sett till 
den sekretess som råder. Inom ramen för KAA finns inom kommunen en rutin att 
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socialtjänsten, vid förfrågan, ska delge Nösnäsgymnasiet information kring om de har en 
insats eller ej kring ungdom som KAA-teamet avser söka kontakt med. Inom Plug-In används 
även en samtyckesblankett som vårdnadshavare eller ungdom (om över 18 år) godkänner.  

Samverkan AME-KAA 

Styrgrupp 

Den strategiska styrgruppen för AME inbegriper ledande funktioner inom gymnasiet, 
socialtjänst, vuxenutbildning, AME, fritid samt Arbetsförmedlingen. Styrgruppen 
sammankallas av sektorchef utbildning. Gruppen finns till viss del beskriven i Metodhandbok 
KAA 2017–2018. Det framgår hur ofta grupperna träffas men däremot inga mål med 
samverkan, i enlighet med Skolverkets rekommendationer.  

Operativ grupp 

Den operativa gruppen inbegriper representanter från skola, socialtjänst och 
Arbetsförmedling. I granskningen framkommer att Arbetsförmedlingen inte kontinuerligt varit 
närvarande. Ett flertal medarbetare önskar även en större närvaro av Arbetsförmedlingen 
inom informationsarbetet i gymnasieskolan.  

Samverkansöverenskommelse, DUA 

Kommunen har även en samverkansöverenskommelse17 med Arbetsförmedlingen angående 
utökat samarbete enligt DUA18. Överenskommelsen berör samverkan för att minska ungas 
arbetslöshet och revideras årligen i mars månad.  

5.1.1. Övergång mellan grundskola och gymnasiet 

Av intervjuer framkommer att samverkan med grundskolan är förhållandevis välfungerande 
vad gäller information om elever som befinner sig i riskzonen. Kommunen har en Plan för 
övergångar mellan förskola-skola-gymnasium vilken beskriver ett årshjul med beskrivningar 
över informationsutbyten och möten som ska äga rum gällande samtliga elever, men även 
elever som har extra stödbehov. Detta underlättar för kommunen att arbeta förebyggande 
med de elever som befinner sig i kommunens grundskola.  

                                                

17 ÖVERENSKOMMELSE angående utökat samarbete enligt kriterier DUA ”Unga till arbete” (Reviderad 2018-04-
27), Stenungsunds kommun, Tjörns Kommun, Orust kommun, Arbetsförmedlingen Stenungsund 
18 Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal 
samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i 
arbetslivet.  
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Skola- Individ- och familjeomsorg (gymnasiet) (SKIFO) 

SKIFO är ett samverkansarbete mellan grundskolan, gymnasieskolan och individ- och 
familjeomsorgen i Stenungsunds kommun. SKIFOs främsta uppgift är att ta fram 
hemmaplanslösningar för elever i grundskolan som har svårigheter att följa skolan och vara 
elever utifrån ett socialt och/eller normbrytande perspektiv. I dessa fall kan det däremot även 
handla om att hitta individanpassade lösningar i övergången från grundskola till 
gymnasieskola. SKIFO initieras efter att vårdnadshavare ansökt om SKIFO. Ungdomen 
tilldelas då en kontaktperson. Efter att eleven har fyllt 18 år är det inte längre aktuellt med 
kontaktperson genom SKIFO utan då är andra insatser aktuella.  

5.2. Vår bedömning 

Av Skolverkets allmänna råd framgår att kommunen bör identifiera vilka myndigheter och 
andra aktörer som kan vara aktuella att samverka med inom ramen för aktivitetsansvaret. 
Kommunen ska också skapa förutsättningar och ha ändamålsenliga rutiner för samverkan 
såväl inom kommunen som med berörda myndigheter och andra aktörer. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en tillräcklig samverkan avseende det 
kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen har ett antal samverkansformer vilka, till viss del, 
finns beskrivna i Metodhandbok KAA 2017–2018. Kommunstyrelsen lever dock inte fullt ut 
upp till Skolverkets krav avseende goda förutsättningar och ändamålsenliga rutiner för 
samverkan inom kommunen såväl som med andra aktörer. I metodhandboken framgår 
exempelvis inga mät- och utvärderingsbara mål med samverkansformerna, i enlighet med 
Skolverkets rekommendationer. 

Det finns aktörer som har en viktig roll i arbetet med aktivitetsansvaret, bland annat 
Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen, som inte är involverade i tillfredställande 
utsträckning. Det finns även en brist på samsyn mellan kommunen och Arbetsförmedlingen 
vad gäller det mer proaktiva arbetet. KAA-medarbetare önskar en större närvaro av 
Arbetsförmedlingens informativa arbete på skolan.  

Det finns behov av att tydliggöra samtliga verksamheters roll i arbetet med 
aktivitetsansvaret19. Det finns otydligheter i socialtjänstens roll när det kommer till ungdomar 
som inte vill delta i insatser. Socialtjänstens insatser bygger på frivilligt deltagande och om 
detta saknas uppstår en bristande samsyn mellan gymnasiet, AME och socialtjänsten 
gällande ansvar och rollfördelning. KAA-teamet menar på att socialtjänsten, i större 

                                                

19 Skolinspektionen noterade i sin kvalitetsuppföljning 2018 att många kommuner brister i samverkan i det att ” 
frågan alltför ofta stannade inom den förvaltning som arbetade med aktivitetsansvaret”. För att förbättra styrning 
och ledning av aktivitetsansvaret rekommenderades därför: ” klargörande av ansvars- och uppgiftsfördelning för 
de som arbetade med aktivitetsansvaret i kommunen samt utvecklande av rutiner för samverkan inom 
kommunens egen organisation men också med externa aktörer”. Att motivera ungdomar tillbaka till sin utbildning, 
S. 17 
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utsträckning, bör fortsätta hålla kontakt med en ungdom och vara tillgänglig även om 
ungdomen har tackat nej till en insats. 

Dessa utmaningar försvårar uppdraget att sätta in lämpliga åtgärder för de ungdomar som 
ingår i aktivitetsansvaret. En samsyn kring aktivitetsansvaret mellan sektorerna är centralt för 
att skapa goda förutsättningar för samverkan. Det saknas en dokumenterad rutin för 
samverkan vilket sannolikt skulle tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen kopplat till KAA. 

Vi belyser även vikten av att styrgruppen förmedlar tydliga direktiv till den operativa gruppen. 
Detta för att stärka samsynen inom arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.   
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6. Samlad bedömning 
6.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Svar 
Har kommunstyrelsen säkerställt 
en tillräcklig styrning för att 
fullgöra aktivitetsansvaret? 

Ja. I praktiken finns en förhållandevis god styrning 
inom arbetet med KAA där det finns goda 
förutsättningar inom Nösnäsgymnasiets organisation, 
samt att handlingsplan är styrande och stödjande i 
sammanhanget.  
 
Vi bedömer utifrån ovanstående att kommunstyrelsen i 
huvudsak har tillsett en tillräcklig styrning av arbetet 
med det kommunala aktivitetsansvaret även om det 
finns vissa utvecklingsområden. Utvecklingsområdena 
är kopplade till tillhandahållandet av individuella 
åtgärder och till praktik. 
 
Vi belyser däremot vikten av att styrgruppen för KAA 
förmedlar tydliga direktiv till den operativa gruppen. 
Detta för att stärka samsynen inom arbetet med det 
kommunala aktivitetsansvaret. 

Har kommunstyrelsen säkerställt 
tillräcklig uppföljning och intern 
kontroll avseende 
aktivitetsansvaret? 

Nej, inte fullt ut. Verksamheten för register över 
ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret genom 
ELIN, vilket även redovisas till kommunstyrelsen. 
Granskningen visar att dokumentationen av insatserna 
inte motsvarar Skolverkets föreskrifter för målgruppen 
som helhet. I granskningen har inte verifierats att 
dokumentation av insatser för gruppen ungdomar som 
ingår i Plug-In verksamheten motsvarar föreskrifterna. 

Kommunstyrelsen följer upp måluppfyllelse och 
nyckeltal för Sektor Utbildning vid delårsbokslut och 
årsbokslut. Därutöver rapporterar skolan varje läsår 
det systematiska kvalitetsarbetet sammanställd på 
verksamhetsnivå till utskott och kommunstyrelsen. 
Nyckeltalen i uppföljningen är enligt vår mening för 
begränsade för att ge kommunstyrelsen tillräckligt 
underlag.    

Det finns behov av att undersöka vilka åtgärder som är 
framgångsrika och hur resurser ska riktas för att nå 
effekt med åtgärderna. Eftersom delmål och aktiviteter 
med bäring på KAA-arbetet inte är tydliga och inte fullt 
ut mätbara, leder det även till att effekter av insatser 
inom KAA-verksamheten inte följs upp.  
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Vi bedömer utifrån ovanstående att kommunstyrelsen 
inte fullt ut har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
kontroll av att dokumentationen följer Skolverkets 
föreskrifter. Vi bedömer också att kommunstyrelsen 
inte fullt ut har tillsett en ändamålsenlig uppföljning av 
arbetet utifrån effekt och resultat. 

Har kommunstyrelsen säkerställt 
en tillräcklig samverkan avseende 
det kommunala 
aktivitetsansvaret? 

Delvis. Det finns flera kontinuerliga fora för att främja 
en samsyn mellan skolan, arbetsmarknadsenheten, 
IFO och Arbetsförmedlingen. Samverkan mellan 
grundskolan och gymnasieskolan är god. Kommunen 
har en Plan för övergångar mellan förskola-skola-
gymnasium. Kommunstyrelsen lever dock inte fullt ut 
upp till Skolverkets krav avseende goda 
förutsättningar och ändamålsenliga rutiner för 
samverkan inom kommunen såväl som med andra 
aktörer. I metodhandboken framgår exempelvis inga 
mät- och utvärderingsbara mål med 
samverkansformerna, i enlighet med Skolverkets 
rekommendationer. 

Det finns behov av att tydliggöra samtliga 
verksamheters roll i arbetet med aktivitetsansvaret. 
Det finns otydligheter i socialtjänstens roll när det 
kommer till ungdomar som inte vill delta i insatser. Det 
finns även en brist på samsyn mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen vad gäller det mer proaktiva 
arbetet. Vi bedömer mot bakgrund av detta att 
kommunstyrelsen delvis har säkerställt en tillräcklig 
samverkan avseende det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

 

6.2. Slutsats 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt att det kommunala 
aktivitetsansvaret fullföljs på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen har i allt väsentligt en 
tillsett ändamålsenlig styrning. Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll inom området är 
däremot inte fullt ut ändamålsenlig. 

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att ungdomar utanför Plug-In som omfattas av aktivitetsansvaret erbjuds 
lämpliga åtgärder, som styrs av ungdomarnas behov. Detta för att leva upp till 

161



 

   

 

23 

Skolverkets krav om att aktivt och löpande kunna erbjuda lämpliga individuella 
insatser.  

 Säkerställa att insatser för ungdomar utanför Plug-In dokumenteras i enlighet med 
Skolverkets föreskrifter. 

 Tillse att underlaget som rapporteras till kommunstyrelsen är kvalitetssäkrat och 
tillräckligt.  

 Följa upp resultatet av de åtgärder som vidtagits inom ramen för aktivitetsansvaret. 
Detta för att kommunstyrelsen ska kunna utvärdera Skolverkets kriterium gällande 
huruvida kommunen erbjuder lämpliga individuella åtgärder. Uppföljningen bör även 
ligga till grund för framtida resursfördelning och ytterligare stärka styrningen.  

 Tillse att det skapas en dokumenterad rutin för samverkan mellan gymnasiet och 
samtliga samverkansaktörer som lever upp till Skolverkets rekommendationer. 

 

Stenungsund 25 mars 2019 

 

Madeleine Gustafsson    Jan Darrell 
Verksamhetsrevisor    Kvalitetssäkrare 

EY
Huldifirj as hf-llfi.‘
WC: 'l'. i "I l_'_] INC-i“ |-‘_l

Skolverkets krav om att aktivt och lépande kunna erbjuda lampliga individuella
insatser.

Sékerstalla att insatser fér ungdomar utanfér Plug-In dokumenteras i enlighet med
Skolverkets f6reskrifter.

Tillse att underlaget som rapporteras till kommunstyrelsen ar kvalitetssakrat och
tillrackligt.

Félja upp resultatet av de atgarder som vidtagits inom ramen fér aktivitetsansvaret.
Detta fér att kommunstyrelsen ska kunna utvardera Skolverkets kriterium gallande
huruvida kommunen erbjuder lampliga individuella étgarder. Uppféljningen b6r aven
ligga till grund fer framtida resursférdelning och ytterligare starka styrningen.

Tillse att det skapas en dokumenterad rutin fér samverkan mellan gymnasiet och
samtliga samverkansaktérer som lever upp till Skolverkets rekommendationer.

Stenungsund 25 mars 2019

Madeleine Gustafsson Jan Darrell
Verksamhetsrevisor Kva/itetsséikrare
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Bilaga 1:  Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 
utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de 
huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen (2017:725) 
 Skollagen (2010:800) 
 Reglemente för kommunstyrelsen 
 Skolverkets allmänna råd avseende det kommunala aktivitetsansvaret 
 Stenungsunds kommuns föreskrifter, riktlinjer och rutiner inom området 

Kommunallagen (2017:725) 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen skall nämnderna/styrelsen inom sitt område tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Skollagen (2010:800) 

I 29 kap. § 9 skollagen regleras kommunens aktivitetsansvar. Enligt den omfattar en 
kommuns aktivitetsansvar ungdomar i kommunen som: 

 Har fullgjort sin skolplikt20  
 Inte har fyllt 20 år 
 Inte genomför utbildning på nationella program i gymnasieskola eller 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 
 Inte har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 

Från och med 1 juli 2018 ändras 29 kap. 9 § skollagen, vilket bl.a. innebär att elever som går 
på ett introduktionsprogram inte längre omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. 

För att det ska anses att en elev har fullföljt ett nationellt program ska det ha utfärdats ett 
examensbevis. För att få ett examensbevis ska eleven ha betyg från alla kurser och på det 
gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan. En elev som endast erhållit ett 

                                                

20 För elever i grundskolan och grundsärskolan upphör skolplikten vid utgången av vårterminen det 
nionde året efter att eleven har börjat skolan. Om en elev inte har gått ut högsta årskursen efter nio 
respektive tio år förlängs skolplikten ett år i taget men som längst tills eleven fyller 18 år. När 
skolplikten har upphört anses skolplikten fullgjord. 
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studiebevis ingår således inte i det kommunala aktivitetsansvaret. Studiebevis utfärdas till en 
elev som inte uppfyller kraven för en examen. 

Enligt det kommunala aktivitetsansvaret ska en kommun: 

 Löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar som omfattas av 
aktivitetsansvaret är sysselsatta 

 Erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder 
 I första hand erbjuda åtgärder som syftar till att motivera den enskilde att påbörja eller 

återuppta en utbildning 
 Dokumentera sina insatser på ett lämpligt sätt 
 Föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret 

I 15:e och 18:e kapitlet finns allmänna bestämmelser om gymnasieskolan respektive 
gymnasiesärskolan. Enligt dessa ska en skola med en annan huvudman än hemkommunen 
snarast meddela hemkommunen när en elev som inte fyllt 20 år är frånvarande i betydande 
utsträckning utan giltiga skäl. Skolans skyldighet att ge stöd eller särskilt stöd till elever 
påverkas inte av skyldigheten att upplysa kommunen om frånvaro. 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Enligt reglementet fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom utbildningsområdet, 
vilket inbegriper det kommunala aktivitetsansvaret.  

Skolverkets allmänna råd avseende det kommunala aktivitetsansvaret 

För att precisera kraven i lagar och föreskrifter har Skolverket tagit fram allmänna råd kring 
ett antal frågor. Råden är rekommendationer kring tillämpning av lagar, förordningar och 
föreskrifter. 

1. Att styra och leda arbetet 

Hemkommunen bör: 

 Se till att det finns en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning 
och en strukturerad handlingsplan för arbetet med aktivitetsansvaret 

 Identifiera vilka myndigheter och andra aktörer som kan vara aktuella att samverka 
med inom ramen för aktivitetsansvaret 

 Skapa förutsättningar och ha ändamålsenliga rutiner för samverkan såväl inom 
kommunen som med berörda myndigheter och andra aktörer 

2. Löpande identifiera, informera och kontakta 

Hemkommunen bör: 
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 Se till att det finns förutsättningar och rutiner förberörd personal att löpande under 
året identifiera och hålla sig informerad om hur de ungdomar som tillhör målgruppen 
för aktivitetsansvaret är sysselsatta 

 Se till att tillvägagångssätten för att komma i kontakt med ungdomar anpassas 
 utifrån deras situation och behov 

 Se till att det finns ändamålsenliga rutiner för att ta emot information när en elev 
börjar eller slutar vid, eller utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning 
från, en gymnasieskola eller gymnasiesärskola med en annan huvudman 

Huvudmannen för utbildningen bör: 

 Se till att det finns ändamålsenliga rutiner för att informera hemkommunen när en 
elev börjar eller slutar vid, eller utan giltiga skäl är frånvarande i betydande 
utsträckning från, en gymnasieskola eller gymnasiesärskola 

3. Lämpliga individuella åtgärder ska erbjudas 

Hemkommunen bör: 

 Se till att det finns förutsättningar och förankrade rutiner för berörd personal att aktivt 
och löpande kunna erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som 
tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret 

 Se till att samverka med berörda myndigheter och andra aktörer för att samordna 
lämpliga individuella åtgärder 

4. Dokumentationsansvar 

Hemkommunen bör: 

 Se till att det finns förutsättningar och rutiner så att berörd personal kan dokumentera 
insatser till ungdomar som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret 

5. Förande av register 

Hemkommunen bör: 

 Ha rutiner för att inhämta uppgifter om och föra register över de ungdomar som 
tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret 

 Ha rutiner för att lämna uppgifter till Skolverket för uppföljning och utvärdering av hur 
kommunen uppfyller sina skyldigheter i fråga om de ungdomar som tillhör 
målgruppen för aktivitetsansvaret 

Skolverkets föreskrifter om innehållet i dokumentationen av insatser för de ungdomar 
som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar (SKOLFS 2015:61) 

Dokumentationens innehåll, 3 § 
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Föreskrifterna anger att insatser ska dokumenteras. Dokumentationen om insatser för de 
ungdomar i kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret ska, om det är aktuellt, innehålla 
uppgifter om: 

 individuell planering och målet med insatserna, 
 vilka insatser som individen ansvarar för, 
 vilka insatser som kommunen ansvarar för, 
 vilka insatser som någon annan aktör ansvarar för, 
 vilka datum som insatsen ska påbörjas och avslutas, 
 orsaken till att insatsen upphört, och 
 tidpunkter för uppföljning och utvärdering av insatsen. 
 Vid ändring av insatserna ska dokumentationen enligt första stycket revideras. 
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Bilaga 2: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

 Verksamhetschef, Nösnäsgymnasiet 
 Bitr. Rektor IM, Nösnäsgymnasiet (ansvarig KAA) 
 Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten (AME) 
 Utvecklare, Kompetens och utveckling 
 Studie- och yrkesvägledare KAA, Nösnäsgymnasiet 
 Studie- och yrkesvägledare Plug-In, Nösnäsgymnasiet 
 Arbetsledare, barn- och unga, Sektor Socialtjänst 

 

Dokument: 

 Bilaga 1, Måluppföljning augusti 2017 
 Måluppföljning inriktningsmål, delårsbokslut 2018, bilaga 1  
 Plug In, Sveriges kommuner och landsting, 2015  
 Strategisk plan 2018–2020 Budget 2018 
 Verksamhetsplaner för Stenungsunds kommun 2018 – mål och budget, beslutad av 

kommunstyrelsen 23 oktober 2017, § 224 
 Bokslutsrapporter för Sektor Utbildning 2017 
 Metodhandbok – kommunala aktivitetsansvaret (KAA), Stenungsund, 2017/2018 
 Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen, beslutad av kommunfullmäktige 25 

juni 2018, § 105 
 Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 26 november 2018. 
 Protokoll, Bildnings- och socialutskottet, 28 mars 2018. 
 Protokoll, Bildnings- och socialutskottet, 31 oktober 2018. 
 ÖVERENSKOMMELSE angående utökat samarbete enligt kriterier DUA ”Unga till 

arbete” (Reviderad 2018-04-27), Stenungsunds kommun, Tjörns Kommun, Orust 
kommun, Arbetsförmedlingen Stenungsund 

 Plan för övergångar mellan förskola-skola-gymnasium, barn och elevhälsan, reviderad 
12april 2018.   

 Skolinspektionen, Att motivera ungdomar tillbaka till sin utbildning, 2018 
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Kommunrevisionen 
     Till Kommunfullmäktige 
 
 
  
 

Grundläggande granskning för år 2018 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
grundläggande granskning av kommunens styrelse, utskott, nämnder och beredningar. I 
revisorernas årliga granskning ingår en grundläggande del där styrelsens, utskottens och 
myndighetsnämndernas ansvarstagande följs, granskas och prövas. Syftet med granskningen 
är att på övergripande nivå ge svar på hur de politiska organen mottar, genomför och 
återredovisar av kommunfullmäktige beslutade mål och uppdrag.  
 
I bifogad rapport framgår en beskrivning av gjorda iakttagelser och revisorernas bedömning. 
 
Kommunrevisionen översänder här granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och 
behandling i enlighet med överenskommen rutin. 
 
 
Stenungsund den 25 mars 2019 
 
För Kommunrevisionen 
 
 
……………………………..                     
Leif Johansson 
Ordförande  
 

Bilaga 1: Granskningsrapport ”Grundläggande granskning för år 2018” 
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Sammanfattning 
 
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarspröv-
ningen. Kommunallagen och God revisionssed förutsätter att all kommunal verksamhet grans-
kas årligen. I den årliga granskningen ingår en grundläggande del där styrelsens, utskottens 
och myndighetsnämndernas ansvarstagande följs, granskas och prövas. Utöver det sker för-
djupade granskningar och förstudier i den omfattning som motiveras av revisorernas risk och 
väsentlighetsanalys och som behövs för att erhålla tillräcklig information för den slutliga be-
dömningen. EY har på uppdrag av och tillsammans med de förtroendevalda revisorerna ge-
nomfört den grundläggande granskningen. I föreliggande rapport redovisas resultatet.  
 
Utifrån vad som framkommit i granskningen bedömer vi att kommunstyrelsens och myndig-
hetsnämnderna under året har utövat sitt ansvar utifrån vad som framgår av reglemente och 
lag på ett tillfredsställande sätt. Likaså bedöms beredningarna under året ha hanterat uppdra-
gen från fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Vi bedömer att kommunstyrelsens förvaltning av uppdraget har varit ändamålsenlig och i allt 
väsentligt lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Utifrån årets förstudie har vi uppmärksammat att det finns vissa risker kopplade 
dels till centrumplaneringen, dels kopplade till dokumentation i protokoll.   
 
Kommunstyrelsen bedöms på ett aktivt sätt ha hanterat de ekonomiska förutsättningarna för 
delar av verksamheten under året. Granskningen visar att samtliga sektorer har lämnat pro-
gnos om underskott under året. KS har beslutat om åtgärder för budget i balans inom sektor 
utbildning under 2018. KS beslutade under 2017 om motsvarande åtgärder för sektor social-
tjänst. För övriga sektorer saknas beslutade åtgärder för att hantera underskottet. Vi bedömer 
att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig ändamålsenlig ekonomistyrning. 
Vi anser dock att kommunstyrelsen kan förtydliga i sina protokoll hur arbetet med åtgärder för 
budget i balans genomförs i sektorerna.  
 
Granskningen visar kommunstyrelsen har beslutat och följt upp plan för internkontroll avse-
ende 2018. Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden har genomfört riskanalyser 
och antagit internkontrollplaner för 2018, vilket är en förbättring sedan föregående år. Kom-
munstyrelsen har dock inte tagit del av löpande rapportering från kommundirektör i enlighet 
med reglementet. Samma iakttagelse noterades i grundläggande granskning 2016 och 2017. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig internkontroll. Vi anser 
dock att kommunstyrelsen bör se över att den löpande rapporteringen av internkontroll sker i 
enlighet med fastställt reglemente.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarspröv-
ningen. Enligt kommunallagen 9 kap. 9 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas ansvarsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 
Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen 6 kap 
6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, att den internkontrollen är tillräcklig och att verk-
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet ska den grundläggande granskningen bland 
annat ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll 
samt måluppfyllelse.  
 
I den årliga granskningen ingår en grundläggande del där kommunstyrelsens, utskottens, be-
redningarnas och myndighetsnämndernas ansvarstagande följs, granskas och prövas. Utöver 
det sker fördjupade granskningar i den omfattning som motiveras av revisorernas risk och 
väsentlighetsanalys och som behövs för att erhålla tillräcklig information för den slutliga be-
dömningen. EY har på uppdrag av och tillsammans med de förtroendevalda revisorerna ge-
nomfört den grundläggande granskningen.  

1.2. Syfte  

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att över-
siktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed1.  

1.3. Tillvägagångssätt 

Den översiktliga delen av den grundläggande granskningen omfattar flera steg och genomförs 
löpande under revisionsåret. Granskningen omfattar bland annat: 
 
 Genomgång av grundläggande dokument såsom budget, ekonomi- och verksamhets-

rapporter, delårsrapporter, årsbokslut samt protokoll 
 Bedömning av om ansvarig styrelse/nämnd/beredning skapat förutsättningar för tillräck-

lig styrning och uppföljning 
 Kommunikation med den verksamhet som granskas 
 Granskning av återrapporteringen till KF och bedömning av om den ger en rättvisande 

bild av uppnådda resultat i förhållande till fastställda mål och beslutade åtaganden 
 
 

                                                
1 Kommunrevisionen har under 2018 utöver den grundläggande granskningen genomfört en fördjupad granskning 
och granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen som ligger till grund för ansvarsprövningen. 
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2. Styrning och ledning i Stenungsunds kommun 
I följande avsnitt redogörs för kommunens övergripande organisation, styrdokument samt ar-
bete med internkontroll. 

2.1. Organisation 

Kommunfullmäktige (KF) ska besluta om övergripande, strategiska och långsiktiga frågor i 
kommunen. Kommunstyrelsen (KS) är kommunens verkställande instans och ansvarar för att 
det som KF beslutar om genomförs. Till sin hjälp har KS en förvaltning som utför de uppdrag 
som kommunen ansvarar för och de uppdrag politikerna beslutar om. Kommunfullmäktige har 
under 2018, fattat beslut om en reviderad politisk organisation för mandatperioden 2019–2022. 
Beslutet innebär förändringar för såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen och deras 
respektive beredande organ.2 Eftersom denna granskning avser år 2018 är det den politiska 
organisationen fram till 31 december 2018 som beaktas. Den politiska organisationen för 2018 
illustreras i bilden nedan.  

Figur 1. Kommunens politiska organisation fram till 2018-12-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: kommunens hemsida.  

 

 

                                                
2 I avsnitt 6.1 återfinns ytterligare information avseende den nya politiska organisationen.  

Kommunfullmäktige
(Beredningen för barn och unga, 
Beredningen för vuxna och äldre, 

Beredningen miljö och fysisk planering, 
Demokratiberedningen,tillfälliga 
beredningar,Valberedningen) 

Sociala 
myndighetsnämnden

Kommunstyrelsen
(Folkhälsoråd,Pensionärs-

råd,Råd för 
funktionshindrade) 

Tekniska 
myndighetsnämnden

Nämnder 
Valnämnden, 

Överförmyndarnämnden

Revision Bolag
Stenungshem AB, 

Stenungs Energi och miljö 
AB) 
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2.1.1. Kommunfullmäktige 
KF är kommunens högsta beslutande organ och består av 41 folkvalda ledamöter.3 KF sam-
manträder nio gånger om året. KF fattar beslut i alla betydande och principiellt viktiga frågor, 
som till exempel kommunens organisation, övergripande mål- och riktlinjer för verksamheten 
samt budget och årsredovisning.  

KF har fyra fasta beredningar:  

 Beredningen för barn och unga 
 Beredningen för vuxna och äldre 
 Beredningen för miljö och fysisk planering  
 Demokratiberedningen  
 
Beredningarna fungerar som KF:s verktyg och syftar till att lösa långsiktiga politiska uppgifter 
inom sitt respektive ansvarsområde. Beredningarna bereder politiska framtids- och visionsfrå-
gor inför debatt och beslut i fullmäktige. Beredningarna får dels sina uppdrag direkt av KF och 
kan även själva väcka frågor. Utöver de fasta beredningarna kan KF tillsätta tillfälliga bered-
ningar för att bereda specifika frågor. 

2.1.2. Kommunstyrelsen 

KS har en övergripande ledningsfunktion och ansvarar bland annat för att bereda och yttrar 
sig i de ärenden som föreläggs KF. KS ser till så att KF:s beslut genomförs och att återrap-
portering sker till KF. KS har således ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställ-
ning och är kommunens verksamhetsnämnd. KS leder och samordnar planering och uppfölj-
ning av kommunens ekonomi och verksamheter. I övrigt har KS uppsiktsplikt över samtliga 
nämnder. Till hjälp för att fullfölja sina uppdrag har KS tre utskott:  

 Personal- och ekonomiutskottet  
 Bildnings- och socialutskottet  
 Samhällsbyggnadsutskottet  

2.1.3. Tjänstemannaorganisation 

Stenungsunds kommuns förvaltning består av fyra sektorer. Förvaltningen leds av kommun-
direktören som har huvudansvaret för att förvaltningen verkställer uppdragen från de förtroen-
devalda och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Tjänstemannaorganisationen illu-
streras nedan.  
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Under mandatperioden 2019–2022 består KF av 51 ledamöter.  
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Figur 2. Kommunens tjänstemannaorganisation.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: kommunens hemsida.  

2.2.  Målstyrning och riktlinjer  

Målstyrningen i Stenungsunds kommun är utformad som en målkedja. Målkedjan tar sin ut-
gångspunkt i den av KF antagna visionen ”Vision 2035”. KF antog 2014 en vision för 
Stenungsunds kommun: ”Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling 
med människan och naturen i centrum".  Nedanstående figur illustrerar målkedjan i 
Stenungsunds kommun.  

Figur 3. Målkedjan i Stenungsunds kommun.  

Källa: Budget 2018.   

Till visionen 2035 finns två avgörande inriktningar, attraktivt och välkomnande samt ekono-
misk, ekologisk och social hållbar utveckling.  
 
Utifrån vision 2035 och de två inriktningarna har KF beslutat om tio inriktningsmål i den stra-
tegiska planen för perioden 2018–2020 (även benämnd budget 2018). Inriktningsmålen be-
skriver den politiska viljan för vad kommunen ska uppnå under mandatperioden och är formu-
lerade som ett framtida önskvärt tillstånd. Inriktningsmålen är en del av budgetförutsättning-
arna och anger inriktning och utgångspunkt för budgeten. I verksamhetsplanen formulerar 
kommunens fyra sektorer tillsammans med utskotten konkreta aktiviteter som beskriver hur 
inriktningsmålen ska realiseras. 

Vision 2035 Inrikningsmål Aktiviteter 

Kommundirektör

Sektor utbildning
(Förskola, grundskola, 

gymnasium, kompetensutveckling, 
stab, kultur och fritid) 

Sektor socialtjänst
(Individ- och familjeomsorg, 

funktionshinder, särskilt boende 
/kommunal hälso- och sjukvård, 
ordinärt boende, MAS-medisinsk 

sjuksköterksa)  

Sektor samhällsbyggnad
(Plan och bygglov, mark 

exploatering, miljö hälsoskydd, 
anläggning, teknik, VA Gata, 

avfall) 

Sektor stödfunktioner 
(Ekonomi, personal, kansli, 

kommunikation, måltid, 
fastighet, digitalisering, 

kommunövergripande special 
funktioner)
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2.2.1. Budget  
KF antar årligen en budget med strategisk plan för den kommande treårsperioden. Processen 
utgår från att KF senast i juni fastställer budgeten för nästkommande år. KS har delegerat 
arbetet med att bereda budgeten till personal- och ekonomiutskottet. 4 
 
Av budget framgår hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen be-
räknas vara vid budgetårets slut. I budgeten anges KF:s fastställda finansiella mål samt mål 
och riktlinjer för den politiska verksamheten. Målformuleringarna utgår från kommunallagens 
krav på god ekonomisk hushållning. KF har definierat att god ekonomisk hushållning uppnås 
när 70 procent av de finansiella målen samt inriktningsmålen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 
Budgeten beskriver mål, tilldelad budgetram och utmaningar för varje verksamhetsområde. 
 
Med utgångspunkt från KF:s strategiska plan och budget arbetar sektorerna i samarbete med 
respektive utskott fram ett förslag till verksamhetsplan inklusive sektorsbudget för varje sektor. 
Sektorsbudgeten är i sin tur nedbruten i sektorns olika verksamheter. 

2.2.2. Internkontroll  
Enligt kommunallagen kap. 6 § 6 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att intern-
kontrollen är tillräcklig. Stenungsunds kommun har ett reglemente för internkontroll som antogs 
av KF 20045. Av kommunens anvisningar för internkontroll framkommer att KS har det över-
gripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll. Enligt reglementet 
omfattar ansvaret dels att organisera arbetet med internkontroll inom koncernen, dels att se till 
att det organiserade arbetet utvecklas utifrån koncernens behov av kontroll.  

Kommundirektören ansvarar för att en god internkontroll upprätthålls inom den gemensamma 
förvaltningen i enlighet med anvisningar. Kommundirektören ska löpande rapportera till KS 
och personal- och ekonomiutskottet om hur arbetet med internkontroll fungerar.   
 
KS beslutade i april 2018 att revidera riktlinjerna för internkontroll. Enligt riktlinjerna ska KS 
årligen informera sig om hur arbetet med internkontroll genomförts, hur den fungerar samt 
besluta om nödvändiga åtgärder för att säkerställa att internkontrollen är tillräcklig. En risk- och 
väsentlighetsanalys samt uppföljning av internkontroll under innevarande år (till och med au-
gusti) ska ligga till grund för internkontrollplanen.  

Förvaltningens arbete med internkontroll under innevarande år ska lämnas i en skriftlig rapport. 
Rapporten ska lämnas till KS utskott för beredning och därefter till KS för beslut, alternativt till 
myndighetsnämnderna för beslut och därefter till KS för kännedom. Internkontrollplanen för 
nästkommande år beslutas av KS senast i december. Figuren nedan illustrerar politikens olika 
ansvarsområden av internkontroll i enlighet med reglementet. 

                                                
4 Från och med 1 januari 2019 är det ekonomi- och personalberedningen som bereder budgeten och ärenden 
som enligt beslut i KF ska beaktas i budgeten. Beredningen samordnar dessutom arbetet med inriktningsmålen 
och bereder lokalresursplaneringen. KS gör den ekonomiska och juridiska granskningen och upprättar budgetför-
slaget. 
5 Reglemente för internkontroll reviderades av KF senast 2013-04-22 § 79.  
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Figur 4. Politikens ansvarsområden inom internkontroll.  

 
Källa: Reglemente för internkontroll (2004). 

2.2.3. Internkontrollplan 2018  
KS antog i november 2017 en inter kontrollplan för 2018. KS antog även internkontrollplaner 
för myndighetsnämnderna samt överförmyndarnämnden i november 2017.6 Myndighetsnämn-
derna och överförmyndarnämnden föreslog under hösten 2017 att KS skulle anta respektive 
nämnds internkontrollplan i enlighet med riktlinjerna för internkontroll. KS, nämnder, utskott 
och överförmyndarnämnden har under 2017 utfört riskanalyser som ligger till grund för intern-
kontrollplanerna för år 2018.  
 
Enligt riktlinjer för internkontroll ska uppföljning av internkontroll till och med augusti ske under 
innevarande år. KS tog del av uppföljning av internkontrollplan 2018 per augusti under sam-
manträdet i november 2018. Vid sammanträdet tog KS även del av uppföljning av internkontroll 
för myndighetsnämnderna.  
 
Som beskrivs i avsnittet ovan framgår av reglementet för internkontroll att kommundirektören 
löpande ska rapportera till KS och personal- och ekonomiutskottet om hur internkontrollen fun-
gerar. Av KS och utskottets protokoll 2018 framgår att kommundirektören vid två tillfällen under 
året har rapporterat om internkontrollarbetet.7 

                                                
6 KS informerades även under sammanträdet om Stenungsundshem AB:s och Stenungsunds Energi AB:s intern-
kontrollplaner för 2018 i enlighet med reglemente.  
7 Enligt uppgift följer kommundirektörens rapportering kommunstyrelsens årsplanering avseende internkontroll. 
Skulle allvarliga brister framkomma uppges att kommunstyrelsen får information från kommundirektören i enlighet 
med riktlinjer för internkontroll. 

Kommunstyrelsen

• Styra och löpande följa upp 
det interna kontrollsystemet.

• Årligen anta särskild plan för 
uppföljning av  
internkontrollen.

• Med utgångspunkt i utförd 
internkontroll utvärdera 
kommunens samlade system 
för internkontroll och vid 
behov förbättra systemet.

• Årligen informera sig om hur 
internkontrollen fungerar i 
myndighetsnämnderna och 
överförmyndaren.

• Årligen informera sig om hur 
internkontrollen fungerar i de 
kommunala företagen.

Kommunstyrelsens utskott 

• Bereda samtliga ärenden 
gällande internkontroll inom 
utskottets kompetensområde 
(innan de antas av KS). 

• Löpande informera sig om 
internkontrollen i 
verksamheter inom sitt 
kompetensområde.

Myndighetsnämnderna och 
överförmyndaren

• Myndighetsnämnderna och 
överförmyndaren ansvarar 
för internkontrollen av 
myndighetsutövningen inom 
respektive nämnds 
ansvarsområde.
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2.3. Vår bedömning 
Granskningen visar att det finns ett antal övergripande styrdokument som fastställer hur styr-
ning och ledning inom kommunen ska tillämpas. De fastställer också vilka former som ska 
tillämpas vid genomförande av uppdrag, uppföljning och rapportering. 
 
KS har antagit en plan för internkontroll 2018 i enlighet med reglementet samt tagit del av 
uppföljning av internkontrollplanen. KS har även antagit och följt upp internkontrollplaner för 
2018 för myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden. Samtliga utskott och myndig-
hetsnämnder har följt upp planerna i enlighet med reglementet. Styrelsen, samtliga utskott och 
myndighetsnämnder har även genomfört riskanalyser under 2017 inför internkontrollarbetet.  
 
Granskningen visar att KS och personal- och ekonomiutskottet vid två tillfällen under året har 
tagit del av rapportering från kommundirektören i enlighet med reglementet. Utifrån ovanstå-
ende bedömer vi att KS har säkerställt en tillräcklig internkontroll.   
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3. Revisionens granskningsinsatser under 2018 
Revisionen har under året låtit genomföra en förstudie och en dialog med KS. Nedan följer en 
kortfattad beskrivning av de huvudsakliga resultaten och riskerna/bedömningarna. 

3.1. Förstudie avseende centrumplaneringen  
Förstudien syftade till att översiktligt kartlägga hur planeringen av Stenungsunds centrum ge-
nomförts, från beslut om att utarbeta planprogram till KF:s beslut att anta programmet i juni 
2018. Förstudien visade att flera väsentliga aspekter som ligger till grund för utvecklingen av 
Stenungsunds centrum kommer att utredas inom ramen för det kommande detaljplanarbetet. 
Detta avser till exempel kostnadsfrågor, sociala konsekvensanalyser, barnkonsekvensana-
lyser och eventuella miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
Därtill framkommer att det inte går att följa vilken information som samhällsbyggnadsutskottet 
erhåller om programarbetet informationen inte protokollförs.  
 
Under förstudien har sammanfattningsvis följande risker uppmärksammats: 
 
 Risk för att detaljplanearbetet inom programområdet försvåras på grund av utmaningar med 

transport av farligt gods på järnvägen, stigande vattennivåer, skyfall med mera.  

 Risk för att samhällsservicen försämras och/eller blir mindre tillgänglig under utbyggnaden 
inom programområdet. 

 Risk för bristande förståelse och verifiering av vilken information samhällsbyggnadsutskot-
tet erhåller under sammanträdena mot bakgrund av att det i protokoll inte framgår vilken 
information utskottet erhåller. 

3.2. Dialog med kommunstyrelsen 

Syftet med dialogen var att få en översiktlig bild av hur KS arbetar med KF:s mål och uppdrag 
samt i övrigt tillser att verksamheten bedrivs på ett bra och ändamålsenligt sätt. Dialogen ge-
nomfördes den 12 november 2018. Under mötet fördes ett strukturerad samtal utifrån verk-
samhetens styrkor och utvecklingsområden. Dialogen berörde ett antal olika områden inom 
KS ansvar, bland annat: 

 KS styrning och uppföljning av KF:s mål och uppdrag 

 KS hantering av inkomna skrivelser 

 Kommunens låga betyg avseende bygglovsansökningar i Öppna jämförelser 

 Uppföljning och kontroll av tjänster som kommunen upphandlat 

 Risker som identifierats i risk- och väsentlighetsanalysen 
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3.3. Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret  
Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att arbetet med det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga i enlighet 
med lagar och föreskrifter. Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen inte 
fullt ut har säkerställt att det kommunala aktivitetsansvaret fullföljs på ett ändamålsenligt sätt. 
Kommunstyrelsen har i allt väsentligt en ändamålsenlig styrning, med en metodhandbok som 
är vägledande och stödjande i sammanhanget. Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll 
inom området är däremot inte fullt ut ändamålsenlig. 
 
Med utgångspunkt i granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att: 
 
 Säkerställa att ungdomar utanför Plug-In som omfattas av aktivitetsansvaret erbjuds lämp-

liga åtgärder, som styrs av ungdomarnas behov. Detta för att leva upp till Skolverkets krav 
om att aktivt och löpande kunna erbjuda lämpliga individuella insatser.  

 Säkerställa att insatser för ungdomar utanför Plug-In dokumenteras i enlighet med Skolver-
kets föreskrifter. 

 Tillse att underlaget som rapporteras till kommunstyrelsen är kvalitetssäkrat och tillräckligt.  

 Följa upp resultatet av de åtgärder som vidtagits inom ramen för aktivitetsansvaret. Detta 
för att kommunstyrelsen ska kunna utvärdera Skolverkets kriterium gällande huruvida kom-
munen erbjuder lämpliga individuella åtgärder. Uppföljningen bör även ligga till grund för 
framtida resursfördelning och ytterligare stärka styrningen.  

 Tillse att det skapas en dokumenterad rutin för samverkan mellan gymnasiet och samtliga 
samverkansaktörer som lever upp till Skolverkets rekommendationer. 
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4. Kommunstyrelsens verksamhet under 2018 
I avsnitten nedan presenteras KS och utskottens verksamhet under året utifrån väsentliga hän-
delser och måluppföljning. 

4.1. Kommunstyrelsens övergripande arbete 

Granskning av protokoll visar att styrelsen beslutat att godkänna budget, verksamhetsplaner, 
ekonomisk uppföljning och delårsrapporter i enlighet med kommunens styrmodell. Måluppfölj-
ningen per augusti antogs av KS i september 2018 i samband med redovisningen av delårs-
rapporten. 
 
Samtliga sektorer redovisar ekonomiskt underskott under 2018. Av KS ekonomiska uppföljning 
per oktober prognostiserade samtliga sektorer ett ekonomiskt underskott om totalt 26,6 miljo-
ner kronor (mnkr). Av bokslut 2018 framkommer att det totala underskottet ökat till 45,2 mnkr. 
Det är en försämring med 18,6 mnkr jämfört med oktoberprognosen. Sektorernas budgetun-
derskott redovisas nedan.  
 
Figur 5. Sektorernas resultat 2018.  

Källa: Bokslut 2018 och uppföljning och prognos, oktober 2018. 
 
KS har löpande i de ekonomiska uppföljningarna och i delårs- och årsbokslut följt upp sek-
torernas avvikelser gentemot budget liksom orsakerna till budgetunderskottet. I uppföljningen 
per oktober framgår att sektor utbildnings underskott beror i huvudsak på underskott inom 
grundskolan. Sektor socialtjänsts underskott kan härledas främst till funktionshinderverksam-
heten samt inom ordinärt boende. Sektor samhällsbyggnads underskott förklaras av bland 
annat höga kostnader för snöröjning och lägre intäkter kopplade till detaljplaner.  Sektor stöd-
funktioners underskott beror enligt uppföljningen på ökade kostnader för Soltak i form av en 
fördyring av IT-licenser, dubbla kostnader vid migrering av IT-miljö samt effekten av förändrad 
debiteringsmodell av plan och bygglovstaxa. 
 
 
 
 

Sektor 
 
Årsprognos per oktober 2018 (mnkr) Resultat 2018 (mnkr) 

Sektor utbildning  -6,9 -13,7 

Sektor socialtjänst -5,7 -14,2 

Sektor samhällsbyggnad  -7,2 -7,8 

Sektor stödfunktioner -6,8 -9,5 

Totalt:  26,6 45,2 
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4.1.1. Kommunstyrelsens åtgärder och uppföljning för budget i balans  
KS beslutade om åtgärder för budget i balans inom sektor utbildning i september 2018. Åtgär-
derna riktades i första hand mot grundskolan genom omställning av personal samt ekonomisk 
återhållsamhet i hela sektorn. I ekonomisk uppföljning per oktober framkommer att arbetet 
inom sektor utbildning med att få i budget i balans inte har fått önskad effekt. Prognosen för 
grundskolan har försämrats under året. Av protokoll framgår inte hur åtgärderna har vidtagits 
eller orsaken till att de inte fått avsedd effekt.    
 
I nämndialog med KS framkommer att styrelsen har analyserat orsakerna till de ökade kost-
naderna inom barnomsorg, individ- och familjeomsorg (IFO) och äldreomsorg under året.  
 
Vi noterar att KS under 2016–2017 beslutat om en rad ekonomiska åtgärder inom sektor so-
cialtjänst. Av protokoll under 2018 framgår att KS har följt upp sektorns arbete med beslutade 
åtgärder.  Av protokoll framgår inte hur åtgärderna har vidtagits. 
 
KS har inte beslutat om några ytterligare åtgärder inom sektor socialtjänst, sektor samhälls-
byggnad och sektor stödfunktioner under 2018.  

4.2. Personal- och ekonomiutskottet  

Personal- och ekonomiutskottet (PEU) arbetar på uppdrag av KS och handhar budgetarbetet 
och personalpolitiken för hela kommunen. Utskottet bereder bland annat personalfrågor, per-
sonalpolitik och lönepolitik, förändringar i förvaltningsorganisationen, upphandling, omvärlds-
analys, näringslivsfrågor och ekonomi.  

4.3. Väsentliga händelser under 2018 

PEU har löpande under året tagit del av sektor stödfunktions ekonomi och verksamhet. PEU 
har också löpande under året tagit del av information från sektorn.  
 
PEU föreslog i januari 2018 att KS ska besluta om att godkänna handlingsplan för e-strategi 
2018. KF har antagit en e-strategi för perioden 2017–2021. Kommunens IT råd har utifrån 
strategin utarbetat föreslagen handlingsplan.  
 
PEU föreslog i februari 2018 att KS ska besluta om att anta verksamhetsplan för folkhälsa och 
social hållbarhet i Stenungsund för år 2018. En verksamhetsplan skall redovisas till Västra 
Hälso- och sjukvårdsnämnd varje år. 
 
PEU föreslog i februari 2018 att KS ska föreslå KF besluta att godkänna förslaget på hur över- 
och underskott ska överföras från 2017. PEU föreslog KS att besluta att verksamheterna får 
ta i anspråk sammanlagt 4,3 mnkr. 
 
PEU föreslog i mars 2018 att KS ska föreslå KF besluta att anta riktlinjer mot mutor och jäv. 
Riktlinjerna syftar till att motverka mutor och andra former av korruption bland kommunens 
förtroendevalda och anställda.  
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PEU föreslog i maj 2018 att KS ska besluta om att anta reviderade ”Riktlinjer för intern kontroll” 
i enlighet med förslag daterat 2018-04-09. 
 
PEU föreslog i augusti 2018 att KS ska föreslå KF besluta att anta policy för personuppgifts-
behandling i Stenungsunds kommun. Policyn gäller för nämnderna, revisionen och de kom-
munala bolagen med tillhörande dotterbolag. 

4.3.1. Sektor stödfunktioner 

Sektor stödfunktioner omfattar flera verksamhetsområden såsom kansli, personal, ekonomi, 
digitalisering, kommunikation, måltid, folkhälsa, näringsliv, fastighet, verksamhetsutveckling 
samt risk- och säkerhet. Sektorn har till uppgift att stödja, stimulera och samordna kommunens 
verksamheter samt bistå den politiska ledningen.  
 
I budget 2018 återfinns fyra inriktningsmål för sektor stödfunktioner. Sektorns inriktningsmål 
och måluppfyllelse redovisas i delårsbokslut per augusti och årsbokslut. I figuren nedan redo-
visas måluppfyllelsen från årsbokslut 2018. 
 
Figur 6: Måluppföljning per helår 2018.  

Förklaring: orange färg betyder att målen bedöms vara delvis uppfyllda vid årsskiftet. Röd färg betyder 
att målen inte bedöms vara uppfyllda vid årsskiftet. Grön färg betyder att målen bedöms vara uppfyllda 
vid årsskiftet.  

4.4. Bildnings- och socialutskottet  

Huvudsakliga ansvarsområden för Bildnings- och socialutskottet (BSU) är bland annat skol-
omsorg8, kompetens och utveckling, individ- och familjeomsorg, vård och äldreomsorg, handi-
kappfrågor samt flyktingfrågor. En redogörelse för utskottets arbete under 2018 följer nedan. 

                                                
8 Skolomsorg inkluderar förskola och skolbarnomsorg, grundskola, särskola, gymnasiala utbildningar och kommu-
nala vuxenutbildningar. 

Inriktningsmål 
 

Måluppfyllelse 2018 
 

1. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat  

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

 

3. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar ut-
veckling och därför minska sin påverkan på miljön 
och klimatet 

 

4. Integrationen av nyanlända ska vara effektiv  
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4.4.1. Väsentliga händelser under 2018 

BSU har löpande tagit del av sektor socialtjänsts och sektor utbildnings verksamhet och eko-
nomi. BSU har också löpande under året tagit del av information från sektorerna. I samband 
med delårsbokslut per april 2017 gav BSU sektorchef för sektor socialtjänst i uppdrag att åter-
komma med budgetbesparande åtgärder för ekonomi i balans. Det har av sammanträdespro-
tokoll inte framkommit att sektorchef har redovisat förslag på budgetbesparande åtgärder för 
BSU under 2017 eller 2018. BSU föreslog KS att besluta om budgetbesparande åtgärder inom 
sektor utbildning under sitt sammanträde den 29 augusti 2018. BSU har följt upp sektorernas 
arbete med budgetbesparande åtgärder i samband med delårsbokslut och ekonomisk uppfölj-
ning.  
 
BSU föreslog i februari 2018 att KS ska föreslå KF att besluta att anta riktlinjer för investeringar 
som särskilda föreningsbidrag. Kommunen saknar riktlinjer för hur ärenden ska hanteras när 
en förening önskar kommunalt stöd som går utöver gällande bidragsbestämmelser. Förvalt-
ningen har tagit fram förslag på vad kommunen gör eller inte gör vad gäller investeringar i 
annans fastighet samt hur ärendegången bör se ut. 
 
BSU föreslog i maj 2018 att KS ska besluta om att anta handlingsplan för psykisk hälsa 2018–
2020. Handlingsplanen är gemensam för Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och VästKom samt NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Gö-
teborg). 
  
BSU föreslog i juni 2018 att KS ska besluta att anta vägledande dokument vid biståndsbedöm-
ning enligt socialtjänstlagen avseende sektor socialtjänst. Det vägledande dokumentet har till 
syfte att ge stöd vid bedömning av behov och beslut om insatser enligt socialtjänstlagen, när 
det gäller myndighetsutövning inom verksamhetsområdet Vård och omsorg.  

4.4.2. Sektor socialtjänst 

I Sektor Socialtjänst ingår verksamhetsområdena IFO, funktionshinder samt vård och om-
sorg. Vård Omsorg är uppdelad i två verksamhetsområden: särskilt boende (SÄBO) och 
kommunal hälso- och sjukvård samt hemtjänst och personlig assistans.9 
 
I budget 2018 återfinns fyra inriktningsmål för sektor socialtjänst. Sektorns inriktningsmål och 
måluppfyllelse redovisas i delårsbokslut per augusti och årsbokslut. I figuren nedan redovisas 
måluppfyllelsen från årsbokslut 2018. 
 
  

                                                
9 Sektor Socialtjänst arbetar med myndighetsutövning och/eller verkställighet utifrån socialtjänstlagen (SoL), lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
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Figur 7: Måluppföljning per helår 2018.  

Förklaring: orange färg betyder att målen bedöms vara delvis uppfyllda vid årsskiftet. Röd färg betyder 
att målen inte bedöms vara uppfyllda vid årsskiftet. Grön färg betyder att målen bedöms vara uppfyllda 
vid årsskiftet.  

4.4.3. Sektor utbildning 

Sektor utbildning består av fem verksamhetsområden; förskola, grundskola, gymnasieskola, 
kompetens och utveckling samt kultur- och fritid. Kompetens och utveckling arbetar med vux-
enutbildning, arbetsmarknadsfrågor och integrationsarbete. Därtill finns en stab som innefattar 
barn- och elevhälsa, enhet för flerspråkighet och administration. 
 
I budget 2018 återfinns fem inriktningsmål för sektor utbildning. Sektorns inriktningsmål och 
måluppfyllelse redovisas i delårsbokslut per augusti och årsbokslut. I figuren nedan redovisas 
måluppfyllelsen från årsbokslut 2018. 
 
Figur 8: Måluppföljning per helår 2018. 

Förklaring: orange färg betyder att målen bedöms vara delvis uppfyllda vid årsskiftet. Röd färg betyder 
att målen inte bedöms vara uppfyllda vid årsskiftet. Grön färg betyder att målen bedöms vara uppfyllda 
vid årsskiftet.  

Inriktningsmål 
 

Måluppfyllelse 2018  
 

1.  Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd 
ska minska  

2.  Stenungsunds kommun ska verka för ett tryggt åld-
rande.  

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

 

4.  Integrationen av nyanlända ska vara effektiv.  

Inriktningsmål 
 

Måluppfyllelse 2018  
 

1. Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundsko-
lan och därmed få behörighet till gymnasiet.  

2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbild-
ning.  

3. Barn och unga ska prioriteras i kulturverksam-
heten. 

 

4. Medarbetare i Stenungsunds kommun ska upp-
fatta arbetsplatsen som hälsosam och attraktiv. 

 

5. Integrationen av nyanlända ska vara effektiv.  
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4.5. Samhällsbyggnadsutskottet  

Samhällsbyggnadsutskottets (SBU) huvudsakliga ansvarsområden är teknisk verksamhet och 
samhällsbyggnad. 

4.5.1. Väsentliga händelser under 2018 

SBU har löpande under året tagit del av uppföljning kring ekonomi och verksamhet för sektor 
samhällsbyggnad. Av sammanträdesprotokoll framkommer att SBU under året har följt kost-
nadsutvecklingen inom sektorn i delårsbokslut och ekonomisk uppföljning.   
 
SBU föreslog i maj 2018 att KS ska föreslå KF att godkänna samrådsredogörelse samt pro-
gram för Stenungsunds centrum. Programförslaget syftar till att ge Stenungsund ett levande 
centrum av stadskaraktär med blandade funktioner. På sikt är ambitionen att dagens stora 
parkeringsytor successivt kan utvecklas till en attraktiv stad med boende, handel, resecentrum, 
service, mötesplatser och aktiviteter. 
 
SBU föreslog i september 2018 att KS ska besluta att genomföra föreslagna åtgärder i åt-
gärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”. Utmaningar för ett hållbart 
Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen år 2017–2020. 
 
Utskottet har vid flera tillfällen under året fattat beslut om exploateringsavtal, detaljplaner och 
planbesked.  

4.5.2. Sektor Samhällsbyggnad 

Sektorn är indelad i fem verksamheter; mark- och exploatering, bygg, plan, miljö hälsoskydd 
och teknisk verksamhet.  Sektorn ansvarar för kommunens samhällsplanering och hanterar ett 
brett spann av frågor såsom översiktsplanering, plan-, trafik- och bygglovsverksamhet, miljö 
och hälsoskydd. Sektorn svarar även för kommunens kart- och mätproduktion, mark- och ex-
ploatering, gatu- och väghållning, idrott anläggning och hamn och trafikfrågor. Slutligen ansva-
rar sektorn även för vatten- och avloppsfrågor, avfallshantering, färdtjänst samt bostadsan-
passning.  
 
I budget 2018 återfinns fem inriktningsmål för sektor samhällsbyggnad. Sektorns inriktnings-
mål och måluppfyllelse redovisas i delårsbokslut per augusti och årsbokslut. I figuren nedan 
redovisas måluppfyllelsen från årsbokslut 2018. 
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Figur 9: Måluppföljning per helår 2018.  

Förklaring: orange färg betyder att målen bedöms vara delvis uppfyllda vid årsskiftet. Röd färg betyder 
att målen inte bedöms vara uppfyllda vid årsskiftet. Grön färg betyder att målen bedöms vara uppfyllda 
vid årsskiftet.  

4.5.3. Räddningstjänst 

Räddningstjänsten bedrivs inom ramen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). 
SBRF är ett kommunalförbund mellan kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund och 
grundades den 1 januari 2017.10 SBRF betraktas som en del av den kommunala verksamheten 
och styrs genom en politisk direktion med representanter från samtliga medlemskommuner. 

4.6. Vår bedömning 

Granskningen visar att KS och utskotten under året har arbetat utifrån de av KF:s antagna 
inriktningsmålen. I delårsbokslutet per augusti 2018 och årsbokslut 2018 redovisas måluppfyl-
lelsen. Vi bedömer att KS har arbetat ändamålsenligt för att uppnå fullmäktiges inriktningsmål, 
även om inte alla mål bedöms som uppfyllda. 
 
KS och utskotten har löpande under året tagit del av sektorernas ekonomi och verksamhet i 
enlighet med styrmodellen. Under 2018 har samtliga sektorer redovisat ekonomiskt under-
skott. KS har löpande under året och i delårsbokslut följt upp sektorernas avvikelser gentemot 
budget, orsakerna till budgetunderskott samt arbete med att få budget i balans. I nämndialog 
med KS framkommer att styrelsen har analyserat orsakerna till de ökade kostnaderna inom 
barnomsorg, IFO och äldreomsorg under året. 
 
KS beslutade under 2016–2017 om en rad åtgärder för budget i balans inom sektor social-
tjänst. KS har under 2018 beslutat om åtgärder för att nå budget i balans inom sektor utbild-
ning. KS har följt upp dessa åtgärder under 2018. KS har inte beslutat om några motsvarande 
åtgärder inom sektor samhällsbyggnad och sektor stödfunktioner under 2018.  
 

                                                
10 Ett kommunalförbund är en specialkommun som medlemskommunerna överlämnar delar av sitt kommunala 
ansvar till.  Detta ansvar är Lagen om skydd mot olyckor (LSO). 

Inriktningsmål 
 

Måluppfyllelse 2018  
 

1. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.  

2. Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostä-
der per år över en femårsperiod. 

 

3. Medarbetare i Stenungsunds kommun ska upp-
fatta arbetsplatsen som hälsosam och attraktiv.  

4. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar 
utveckling och därför minska sin påverkan på mil-
jön och klimatet. 

 

5. Integrationen av nyanlända ska vara effektiv.  
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Vår bedömning är att KS i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapporte-
ring i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. Vi bedömer att KS i huvudsak har säker-
ställt en tillräcklig ändamålsenlig ekonomistyrning. Vi anser dock att KS kan förtydliga i sina 
protokoll hur arbetet med åtgärder för budget i balans genomförs i sektorerna.  
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5. Myndighetsnämnderna 
I Stenungsund finns två myndighetsnämnder som ansvarar för myndighetsutövning mot en-
skild. I avsnittet redogörs för deras verksamhet under 2018. 

5.1. Tekniska myndighetsnämnden 

Av tekniska myndighetsnämndens reglemente framkommer att nämnden fullgör kommunens 
myndighetsutövande uppgifter enligt EU-förordningar samt svenska lagar och förordningar 
inom plan- och bygg, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelsområdet. Nämnden fullgör även 
andra uppgifter såsom tillsyn av gaturenhållning och skyltning samt tillsyn av rökfria miljöer. 

5.1.1. Väsentliga händelser under 2018 

Tekniska myndighetsnämnden har under 2018 fullgjort kommunens uppgifter enligt plan- och 
bygglagen samt behandlat ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Exempel på ärenden 
som behandlats under 2018 är förhandsbesked om nybyggnad, ansökan om bygglov samt 
beslut om strandskyddsdispens. Nämnden har återkommande tagit del av redovisning av de-
legationsbeslut. Därtill har nämnden månatligen tagit del av information från sektor samhälls-
byggnad avseende ekonomi och verksamhet. 
 
Tekniska myndighetsnämnden beslutade i februari 2018 om att anta en tillsynsplan gällande 
2018–2019 för nämndens tillsyn enligt plan- och bygglagen.  
 
Tekniska nämnden beslutade i september 2018 om att ställa sig bakom förvaltningens för-
slagna åtgärdsplan angående kommunens tillsyn enligt tobakslagen. Av sammanträdesproto-
kollet framkommer att åtgärdsplanen utgår från den verksamhetstillsyn som Länsstyrelsen ut-
förde i oktober 2017. Av tillsynen framgår att nämnden inte genomför tillsyn i tillräcklig omfatt-
ning. Åtgärdsplanen innefattar hur nämnden ska öka omfattningen av tillsynen samt fördela 
resurser för att öka tillsyn av miljöer.   

5.2. Sociala myndighetsnämnden 

Av sociala myndighetsnämndens reglemente framkommer att nämnden fullgör kommunens 
myndighetsutövande mot enskild inom socialtjänstens område. Till socialtjänstens område rä-
knas det som sägs i lag eller författning om socialnämnd och som avser myndighetsutövning 
mot enskild. 

5.2.1. Väsentliga händelser under 2018 

Sociala myndighetsnämnden har under året beslutat i individärenden inom socialtjänstens om-
råde. Exempel på ärenden som behandlats under 2018 är ansökan i form av boende i familje-
hem, ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SOL), övervägande av vård 
samt umgängesbegränsningar enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU). Myndighetsnämnden har även tagit del av anmälningar enligt Lex Sarah. Nämn-
den har återkommande tagit del av och godkänt redovisning av delegationsbeslut. 
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Sociala myndighetsnämnden beslutade i juli 2018 att revidera nämndens delegationsordning.  

5.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att myndighetsnämndernas arbete under 2018 varit ändamålsenligt. Genom 
nämndernas kallelser framgår de ärenden som behandlas och i protokoll går det att följa be-
slutsfattandet i myndighetsutövningen.  
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6. Kommunfullmäktiges beredningar   
I följande avsnitt redogörs för verksamheten i KF:s beredningar under 2018. 

6.1. Demokratiberedningen 

Beredningens uppgift är att arbeta med konstitutionella frågor, demokratiutveckling samt ut-
värdering och framtidsfrågor.  

6.1.1. Väsentliga händelser under 2018 

Beredningen har fått i uppdrag av KF att utvärdera den politiska organisationen för åren 2015–
2018. Beredningen har under 2018 inkommit med ett förslag till KF angående revidering av 
den politiska organisationen. Beredningen föreslår att KF justerar den politiska organisationen 
inför mandatperioden 2019–2023. Bredningen föreslår att KF ser över antalet ledamöter och 
ersättare i KF och KS, att antalet fullmäktigeberedningar ses över, att KS presidium utökas 
med en andre vice ordförande samt att KS samtliga utskott tas bort.  
 
KF beslutade under sammanträden i april och juni 2018 utifrån demokratiberedningens förslag 
att justera den politiska organisationen för perioden 2019–2022 genom att inrätta fem fasta 
beredningar,11 att KS ska ha två utskott12 samt att styrelsens presidium ska utökas till tre per-
soner tillika kommunalråd.  
 
Demokratiberedningen har under året fått följande uppdrag av KF: 
 Utreda om den myndighetsutövning som idag hanteras av KS kan flyttas över till myndig-

hetsnämnderna 
 Se över innehållet i uppdragsbeskrivningen i förhållande till arbetsordning och reglementen  
 Se över möjligheten att fördela beredningsansvaret för de styrande dokumenten på de 

olika beredningarna  
 Se över dokumentet Ärendegång för beredningar och se över möjligheten att den ingår 

som en bilaga till uppdragsbeskrivningen 
 
Av beredningens minnesanteckningar framkommer att beredningen har arbetat med KF:s be-
redningsuppdrag under året och redovisat dessa för KF i enlighet med KF:s beslut.  

6.2. Beredningen för Miljö och fysisk planering 

Beredningen arbetar bland annat med översiktsplaner, miljöfrågor, vatten och avlopp, vägar, 
trafik, bostäder samt utvärdering och framtidsfrågor inom området. 
 
 

                                                
11 Ekonomi/personalberedning, demokratiberedning, Miljö och fysik planering, Välfärdsberedning samt valbered-
ning.  
12 Välfärdsutskottet och allmänna utskottet.  
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6.2.1. Väsentliga händelser under 2018 

Beredningen har under året arbetat med en ny översiktsplan efter beslut i KF i december 2014. 
Beredningen delredovisade sitt förslag för KF i januari 2018.  

6.3. Beredningen för Vuxna och äldre 

Beredningen arbetar med frågor som rör medborgare som är 26 år och äldre, till exempel 
social omsorg, fritid, kultur, arbetsmarknad och äldreomsorg. 

6.3.1. Väsentliga händelser under 2018 

Beredningen har på uppdrag av KF tagit fram förslag på kulturpolitisk plan för Stenungsunds 
kommun för perioden 2018–2022. KF godkände planen under sitt sammanträde i juni 2018.  
 
Beredningen fick under hösten 2017 i uppdrag av KF att besvara en motion om näringsrik mat 
till äldre som bor hemma. Beredningen inkom med svar till KF i juni 2018 med en slutrapport 
innehållande fyra förslag på förbättringar. KF beslutade att ge beredningsuppdraget vidare till 
KS för vidare utredning.  

6.4. Beredningen för Barn och ungdom  

Beredningen arbetar med frågor som rör medborgare som är 25 år och yngre, såsom barnom-
sorg, utbildning, fritid, kultur, arbetsmarknad, social omsorg samt utvärdering av framtidsfrågor 
inom området. 

6.4.1. Väsentliga händelser under 2018 

Beredningen fick under hösten 2016 i uppdrag av KF att se över om det finns behov av en 
utbildningsplan för Stenungsunds kommun. Beredningen har under 2018 färdigställt en utbild-
ningsplan som fastställdes av KF i oktober 2018.  

6.5. Tillfälliga beredningar 

KF har under året haft två tillfälliga beredningar. I juni 2017 tillsatte KF en tillfällig beredning 
som fick i uppdrag att bedöma förvaltningens förslag på upphandlingspolicy. Därutöver tillsat-
tes en tillfällig beredning i november 2017 som fick i uppdrag att se över och revidera den 
alkohol- och drogpolitiska planen. Båda beredningarna har under 2018 arbetat utifrån KF:s 
tilldelade uppdrag.  

6.5.1. Viktiga händelser under 2018 

Beredningen för upphandling slutredovisade sitt utredningsarbete för fullmäktige i april 2018. 
Utifrån beredningens förslag beslutade KF att anta en ny upphandlings- och inköpspolicy. Be-
redningens uppdrag beslutades av KF som slutfört.   
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Beredningen för den alkohol- och drogpolitiska planen har under året arbetat med en översyn 
och revidering av planen i enlighet med sitt beredningsuppdrag. Beredningen delredovisade 
uppdraget för KF i mars 2018.  

6.6. Vår bedömning 

Vi bedömer att beredningarna under året i huvudsak har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet 
i enlighet med de uppdrag som KF tilldelat dem.  
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7. Övergripande bedömning av verksamheten 2018 
I följande avsnitt följer vår sammanfattande och övergripande bedömning av KS, utskottens, 
beredningarnas och myndighetsnämndernas verksamhet under 2018. Bedömningen grundar 
sig på det som framkommit i den grundläggande granskningen, genomgång av protokoll och 
årets fördjupade granskning. Den övergripande bedömningen baseras på de grunder för an-
svarsprövning som anges i kommunallagen samt av vad som framkommer av god revisions-
sed. 

7.1. Ansvarstagande 

Vi bedömer att KS och myndighetsnämnderna under året har utövat sitt ansvar utifrån vad som 
framgår av reglemente och lag på ett tillfredsställande sätt. Likaså bedöms beredningarna un-
der året ha hanterat uppdragen från fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt.  

7.2. Ändamålsenlig skötsel 

Vi bedömer att KS:s förvaltning av uppdraget har varit ändamålsenlig och i allt väsentligt lever 
upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Utifrån årets förstudie har vi uppmärksammat att det finns vissa risker kopplade dels till cent-
rumplaneringen, dels kopplade till dokumentation i protokoll.   

7.3. Ekonomiskt tillfredsställande verksamhet 

KS bedöms på ett aktivt sätt ha hanterat de ekonomiska förutsättningarna för delar av verk-
samheten under året. Det kan konstateras att samtliga sektorer har lämnat prognos om under-
skott under året. KS har beslutat om åtgärder för budget i balans inom sektor utbildning under 
2018. KS beslutade under 2017 om motsvarande åtgärder för sektor socialtjänst. För övriga 
sektorer saknas beslutade åtgärder för att hantera underskottet. Vi bedömer att KS i huvudsak 
har säkerställt en tillräcklig ändamålsenlig ekonomistyrning. Vi anser dock att KS kan förtydliga 
i sina protokoll hur arbetet med åtgärder för budget i balans genomförs i sektorerna.  

7.4. Tillräcklig internkontroll 

Vi bedömer att KS i huvudsak har säkerställt en tillräcklig internkontroll. Myndighetsnämnderna 
och överförmyndarnämnden har genomfört riskanalyser och antagit internkontrollplaner för 
2018, vilket är en förbättring sedan föregående år.  
 
 
Göteborg den 25 mars 2019 

   
 

Emma Bergstrand   Maria Carlsrud Felander 
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

194



 
 
 

26 
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195



 

Sida 1 av 2 
 

 

 
Stenungsunds kommuns revisorer 

    
 

    2019-03-25 
   
 
 Till: Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun 

  

 Revisionsberättelse för år 2018 
 
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat verksamheten i 
kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt genom 
utsedda lekmannarevisorer verksamheten i Stenungsundshem AB och 
Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB) samt som revisorer i 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme under 2018. Vår granskning omfattar 
även kommunens sammanställda redovisning avseende kommunkoncernen. 
 
Styrelser, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. De ansvarar även för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.  
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Granskningen har avseende kommunen utförts i enlighet med kommunal-
lagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunens 
revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning.  
 
Vi vill särskilt betona att det finns ett behov av att stärka tydligheten i 
kommunstyrelsens och utskottens protokoll. Otillräcklig tydlighet medför 
risk för bristande förståelse för och verifiering av vilken information 
kommunstyrelsen och utskotten erhåller.  
 
Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, 
Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 460,2 mnkr som avsättning i 
balansräkningen i stället för som en upplysning utanför balansräkningen. 
Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets resultat är 14,2 
mnkr högre redovisat än om lagen följts. Eftersom felen är av betydande 
storlek bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild. 
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Vi bedömer sammantaget att styrelsen, nämnderna och beredningar i 
Stenungsunds kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
 
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll 
har varit tillräcklig.  
 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Vi 
delar kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning 
uppnåtts.  

 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen, 
nämnderna och beredningarna samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
Vi tillstyrker också att fullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för 2018. Den är upprättad i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen, med undantag av att pensionsförmåner 
intjänade före år 1998 i sin helhet redovisas som skuld i 
balansräkningen. 
 

 
Vi åberopar bifogad redogörelse samt överlämnade revisionsrapporter. 
 

 
 Stenungsund den 25 mars 2019 
 
  
  
 Leif Johansson Olle Björkman                 
  
 
 
  
 Lennart Frennemo John Rundberg 
 
 

Bilaga 
Till revisionsberättelsen hör bilagan: 
Redogörelse för revisionen år 2018 
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1. Redogörelse för revisionen år 2018 

1.1 Inledning 
Stenungsunds kommuns revisorer lämnar härmed sin sammanfattande rapport 
avseende årets granskningsinsatser. 

 
I revisionens redogörelse lämnas sammanfattande beskrivningar av de granskningar 
som genomförts under året samt de iakttagelser och rekommendationer som anses 
mest väsentliga. Granskningar och granskningsrapporter, med tillhörande 
bedömningar och rekommendationer, återfinns i sin helhet som bilagor till 
föreliggande redogörelse. Vid samtliga granskningar har EY biträtt revisionen. 

1.2 Granskningsinriktning 
Revisionen har utfört granskningen i enlighet med kommunallagen, aktiebolags-
lagen (lekmannarevisionen) och revisionens reglemente. 
 
Enligt kommunallagen 12 kap ska revisorerna pröva om verksamheten bedrivs på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig. 
 
Revisionen arbetar på fullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verktyg. 
Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete. 

2. Årlig grundläggande granskning 

2.1 Grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder  
Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas årli-
gen. Med all verksamhet avses en översiktlig granskning av den styrning som 
styrelsen och nämnderna utövar för att uppfylla den uppgift och nå de mål som givits 
av fullmäktige.  
 
Ett av revisionens viktigare syften enligt kommunallagen är att granska och bedöma 
om den interna kontrollen som görs inom styrelsen, nämnderna och beredningarna 
är tillräcklig.  
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Under 2018 har den årliga granskningen inneburit löpande genomgång av budget-
dokument, ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut samt pro-
tokoll. Bedömning har gjorts av om ansvarig styrelse/nämnd har skapat förutsätt-
ningar för tillräcklig styrning och uppföljning.  
 
Den grundläggande granskningen visar att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt 
skött verksamheten på ett ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt. Genomförd 
granskningsinsats visar dock att det finns vissa utvecklingsområden avseende 
kommunstyrelsens uppföljning av sektorernas arbete med budgetbesparande 
åtgärder. 
 
Av granskningen framkommer att kommunstyrelsen har antagit en plan för intern 
kontroll 2018 samt tagit del av uppföljning av densamma i enlighet med reglemente 
för intern kontroll. Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll. Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden har 
genomfört riskanalys och antagit en intern kontrollplan för 2018, vilket är en 
förbättring sedan föregående år.  
 
Iakttagelser och slutsatser utifrån den grundläggande granskningen har samman-
fattats av revisionen och ligger i viss utsträckning till grund för riskanalysen inför re-
visionsplaneringen 2019.  

2.2 Löpande granskning av intern kontroll i redovisningen  
Revisionens granskning och bedömning av den interna kontrollen under 2018 
omfattar nedanstående väsentliga rutiner och konton enligt upprättad riskanalys: 
 

 Bokslutsprocessen 

 Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden 

 Inköpsprocessen 

 Faktureringsprocessen 

 Investeringsprocessen 

 Exploateringsprocessen 

 Processen för redovisning av mervärdesskatt 

 
Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att revisionen följer en transaktion 
genom hela flödet, exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras tills dess 
att registrering sker i huvudboken och slutligen regleras likvidmässigt.  
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Vidare har nedanstående analyser och kontroller genomförts. 
 
 Uppföljning av föregående års noteringar 

 Granskning av momsredovisningar 

 Granskning av kostnader av förtroendekänslig karaktär 

 
I rapporten bedöms att det inom den interna kontrollen finns vissa områden där 
förbättringar kan ske.  

2.3 Granskning av delårsbokslut 
Revisionen har i enlighet med Kommunallagen översiktligt granskat Stenungsunds 
kommuns delårsrapport per 2018-08-31. Kommunen upprättar ett delårsbokslut per 
sista augusti. Syftet med granskningen har varit att bedöma om: 
 
 Resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med 

de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat. 

 Delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och 
ställning 

Revisorerna bedömer, med undantag av att pensioner intjänade före år 1998 i sin 
helhet redovisas som skuld i balansräkningen, att delårsrapporten i huvudsak är 
upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Revisorerna bedömer även att 
resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat om, såväl de finansiella som de för verksamheten. 

2.4  Granskning av bokslut 
Vi har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med 
nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investerings-
redovisning. 
 
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, 
Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 460,2 mnkr som avsättning i 
balansräkningen i stället för som en upplysning utanför balansräkningen. 
Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets resultat är 14,2 mnkr 
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högre redovisat än om lagen följts. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer 
vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild. 
 
Vår bedömning är att granskat material i övrigt överensstämmer med lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och 
årsredovisningen i alla väsentliga delar är korrekt upprättad. 
 
Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på 
att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll. Observera att 
vår granskning av den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i 
syfte att kartlägga alla tänkbara brister.  
 
Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som 
erhållits den 28 februari 2019. I årsredovisningen redovisas ett resultat om 68,2 mnkr 
och ett eget kapital om 254 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen 
är 95,9 mnkr och 671,8 mnkr. 

2.5 Lekmannarevisorernas rapportering 
Under året har löpande granskning av Stenungsunds Energi och Miljö AB, Stiftelsen 
Stenungsunds Fjärrvärme och Stenungsundshem AB skett.  
 
Granskningarna har genomförts av den valde lekmannarevisorn i bolagen.   
 
Iakttagelser och slutsatser har sammanfattats av lekmannarevisorerna och ingår 
även som en del av riskanalysen inför revisionsplaneringen 2019. 
 
Samtliga bolags verksamheter samt stiftelsens verksamhet bedöms utifrån 
granskningarna ha skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vidare bedöms den interna kontrollen ha varit tillräcklig. Någon 
grund för anmärkning mot styrelsernas och de verkställande direktörernas 
förvaltning föreligger inte.  

3. Fördjupade granskningar och andra revisionsinsatser 

3.1 Förstudie avseende planeringen av Stenungsunds centrum 
Revisionen har genomfört en förstudie avseende planeringen av Stenungsunds 
centrum. Syftet med förstudien var att översiktligt kartlägga hur planeringen av 
Stenungsunds centrum genomförts, från beslut om att utarbeta planprogrammet till 
kommunfullmäktiges beslut om att godkänna programmet i juni 2018. 
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Utifrån förstudien identifierade revisorerna följande risker: 

 Risk för att detaljplanearbetet inom programområdet försvåras på grund av 
utmaningar med transport av farligt gods på järnvägen, stigande 
vattennivåer, skyfall med mera.   

 Risk för att samhällsservicen försämras och/eller blir mindre tillgänglig under 
utbyggnaden inom programområdet.  

 Risk för bristande förståelse och verifiering av vilken information 
samhällsbyggnadsutskottet erhåller under sammanträdena mot bakgrund av 
att det inte mer detaljerat dokumenteras i protokoll vilken information 
utskottet erhåller.  

3.2 Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
Revisionen har genomfört en granskning av hur kommunstyrelsen arbetar med att 
fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret. Granskningen syfte var att bedöma om 
kommunstyrelsen har säkerställt att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga i enlighet med lagar och föreskrifter.  
 
Utifrån granskningen rekommenderade revisionen kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att ungdomar utanför Plug-In som omfattas av aktivitetsansvaret 
erbjuds lämpliga åtgärder, som styrs av ungdomarnas behov. Detta för att 
leva upp till Skolverkets krav om att aktivt och löpande kunna erbjuda 
lämpliga individuella insatser.  

 Säkerställa att insatser för ungdomar utanför Plug-In dokumenteras i enlighet 
med Skolverkets föreskrifter. 

 Tillse att underlaget som rapporteras till kommunstyrelsen är kvalitetssäkrat 
och tillräckligt.  

 Följa upp resultatet av de åtgärder som vidtagits inom ramen för 
aktivitetsansvaret. Detta för att kommunstyrelsen ska kunna utvärdera 
Skolverkets kriterium gällande huruvida kommunen erbjuder lämpliga 
individuella åtgärder. Uppföljningen bör även ligga till grund för framtida 
resursfördelning och ytterligare stärka styrningen.  

 Tillse att det skapas en dokumenterad rutin för samverkan mellan gymnasiet 
och samtliga samverkansaktörer som lever upp till Skolverkets 
rekommendationer. 
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3.3 Dialogmöte med kommunstyrelsen 
Revisionen har genomfört ett dialogmöte med kommunstyrelsen. Dialogens syfte var 
att få en översiktlig bild av hur kommunstyrelsen arbetar med fullmäktiges mål och 
uppdrag samt i övrigt tillser att verksamheten bedrivs på ett bra och ändamålsenligt 
sätt. Resultatet av dialogen ingår i 2018 års grundläggande granskning.  
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 63 Dnr: KS 2019/146

Hyresregler för bokning av idrottshallar samt allmänna 
ordningsföreskrifter

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta hyresregler med tillhörande avgifter och allmänna 
ordningsföreskrifter för anläggningar i Stenungsund.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommuns ordningsföreskrifter för anläggningar behöver revideras med syfte att 
öka tydligheten gentemot abonnenterna. Dagens regelverk föreslås förtydligas och 
kompletteras med bl.a. information om ansvarsförhållanden. Vidare föreslår förvaltningen att 
kommunen får möjlighet att ta ut avgifter från abonnenter som avbokar alternativt inte nyttjar 
sina bokade anläggningstider. Denna typ av ekonomiska incitament antas kunna öka 
nyttjandet av kommunens anläggningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-19
Hyresregler inkl. avboknings- och ordningsavgifter 
Allmänna ordningsföreskrifter för anläggningar i Stenungsunds kommun
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/146
2019-02-14

Nina Bergman Till kommunfullmäktige

Hyresregler för bokning av anläggningar samt allmänna 
ordningsföreskrifter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta hyresregler med tillhörande avgifter och allmänna 
ordningsföreskrifter för anläggningar i Stenungsund.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommuns ordningsföreskrifter för anläggningar behöver revideras med syfte att 
öka tydligheten gentemot abonnenterna. Dagens regelverk föreslås förtydligas och 
kompletteras med bl.a. information om ansvarsförhållanden. Vidare föreslår förvaltningen att 
kommunen får möjlighet att ta ut avgifter från abonnenter som avbokar alternativt inte nyttjar 
sina bokade anläggningstider. Denna typ av ekonomiska incitament antas kunna öka 
nyttjandet av kommunens anläggningar.

Beskrivning av ärendet
Allmänna ordningsföreskrifter för anläggningar i Stenungsunds kommun
Befintliga ordningsföreskrifter för anläggningar i Stenungsunds kommun behöver revideras i 
syfte att öka tydligheten gentemot abonnenterna. Dagens allmänna ordningsföreskrifter 
föreslås kompletteras med information och klargörande om bl.a. ansvars- och 
försäkringsförhållanden, force majeure, ansvarig ledares roll, försäljning i Stenungsund arena 
samt abonnentens ansvar att lämna anläggningen i godtagbart skick. 

Avgifter och hyresregler
Idag saknar kommunen möjlighet att debitera abonnenter som gör sena avbokningar 
alternativt inte nyttjar bokade anläggningstider. Hyresregler som möjliggör denna typ av 
avgift kan utgöra ett ekonomiskt incitament att nyttja bokade anläggningstider. Bokade 
anläggningstider som inte används alternativt avbokas sent medför att lokaler står tomma. För 
att undvika detta och nyttja anläggningarna mer effektivt föreslås hyresregler som fastställer 
avgifter för avbokningar som görs senast sex dagar innan uthyrningstillfället. 

Abonnenten är skyldig att ta del av och följa gällande ordningsföreskrifter. Om dessa ej följs 
kan Kultur & Fritid besluta om kontraktets omedelbara upphörande. För att öka ordningen i 
hallarna, minska den tid anläggningspersonalen lägger på att städa och plocka iordning efter 
uthyrning samt säkerställa att abonnenter inte behöver ställa iordning efter tidigare 
hyresgäster föreslås fasta taxor för de vanligaste överträdelserna. Nivån på avgifterna ligger i 

207



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/146
2019-02-14

paritet med närliggande jämförbara kommuner såsom Kungälv, Uddevalla, Varberg och 
Kungsbacka. I det fall som anläggningarna inte lämnas i godtagbart skick föreslås en fast taxa 
för de vanligaste överträdelserna. Nivåerna på avgifterna ligger i paritet med närliggande 
jämförbara kommuner. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget ger kommunen möjlighet att debitera abonnenten sena avbokningar samt bokade 
men ej nyttjade tider. Kommunen får även möjlighet att ta ut en avgift från abonnenten i de 
fall anläggningarna lämnas i ej godtagbart skick. Denna avgift bidrar till kostnadstäckning för 
anläggningspersonalens arbete att återställa lokalen i godtagbart skick.

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

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förslaget antas medföra att andelen sena avbokningar samt bokningar som inte nyttjas 
minskar. Detta kan öka tillgängligheten av bokningsbara tider och därmed leda till effektivare 
användning av kommunens lokaler. 

Genom att införa ekonomiska incitament för abonnenter att lämna anläggningarna i 
godtagbart skick väntas ökad ordning i lokalerna. Detta kan medföra att 
anläggningspersonalen avlastas då tiden som läggs på att städa och plocka undan efter 
uthyrning antas minska.    

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-19
Hyresregler inkl. avboknings- och ordningsavgifter 
Allmänna ordningsföreskrifter för anläggningar i Stenungsunds kommun

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Pia Alhäll Pia Solefors
Sektorchef Verksamhetschef kultur och fritid 
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2019-02-28

Hyresregler

Observera att en bokningsförfrågan måste göras minst 4 arbetsdagar innan 
önskat datum

Abonnenten är skyldig att ta del av och följa gällande ordningsföreskrifter. Om dessa ej följs 
kan Kultur & Fritid besluta om kontraktets omedelbara upphörande.

Abonnenten äger inte rätt att utnyttja lokalen utan ansvarig ledare. Ledare skall vara minst 18 
år. Ledare under 18 år måste åtföljas av vuxen person under hyrestiden. Om abonnenten kan 
påvisa särskild lämplighet hos ledare under 18 år (t.ex. utbildning och erfarenhet) kan denne 
godkännas efter ansökan Kultur & Fritid.

Bokad tid avser både förberedelser samt iordningsställande 

Avbokning av tider:
 7 dagar eller tidigare innan bokad tid Ingen avgift

 3-6 dagar innan bokad tid Halv avgift

 0-2 dagar innan bokad tid Hel avgift

Abonnent uteblir från hyrd tid Hel avgift

Ordningsavgifter - tillägg

Om bemanning i form av extra vaktmästare/badmästare krävs debiteras per timme 280 kr inkl. 
moms.  Debitering påbörjas en timme före samt en timme efter aktivitet.

Överträdelse av klisterförbud i sporthallar 900 kronor
Ej borttagen sarg  600 kronor
Ej upptagna basketkorgar/ uppfällda handbollsmål  300 kronor
Ej återställt material (mattor, plintar, stolar, bord med
mera) 600 kronor
Ej grovstädad lokal eller omklädningsrum (ej plockat
upp papper, tejp, flaskor med mera) 500 kronor
Ej återlämnad/förlorad nyckel/tagg 200 kronor
Otillåten nyttjande av fotbollsplan/inomhushall/ishall
 (t.ex. stängd eller ej bokad) 1000 kronor
Uppställd ytter- eller utrymningsdörr (dörr som ställts upp med något föremål) 650 kronor
Utryckning av vaktmästare / vaktbolag  (avser t.ex. handhavandefel ) 650 kronor
Utebliven grovstädning efter t.ex. arrangemang 500 kronor 
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ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

FÖR ANLÄGGNINGAR I STENUNGSUNDS KOMMUN

Nyttjad tid/ ändamål 
Lokalen/anläggningen får ej nyttjas för annat ändamål än vad som angivits i kontraktet. Erhållen tid får inte 
överlåtas till annan hyresgäst utan hyresvärdens tillstånd. Avgift utgår om hyresgäst uteblir från hyrd tid. 
Hyresgästen är skyldig att omedelbart underrätta Stenungsunds kommun om uppkomna skador och brister i 
anläggningen. Anmälan görs i förekommande fall till bokningfritid@stenungsund.se
 
Ansvar/ försäkring
Stenungsunds kommun håller anläggningen med tillhörande utrustning egendomsförsäkrad. Kommunen ansvarar 
inte för egendom tillhörig annan än kommunen. Hyresgästen ansvarar för samtliga skador som uppkommer 
under upplåtelsetiden, vilket inkluderar skador orsakade av såväl med- och motspelare som publik. Hyresgästen 
förbinder sig att teckna försäkringsskydd för sina aktiviteter.

Force majeure
Kommunen fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet om kommunens åtaganden inte alls eller 
endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras pga. omständighet som kommunen inte råder över och inte heller 
hade kunnat förutse. Kommunen har i sådana fall ingen skyldighet att utge skadestånd eller annan ersättning.

Alkohol/rökning
Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet. Rökning är förbjudet. 

Allergi 
Det är förbjudet att ha med sig nötter och jordnötter i lokalen. Husdjur får ej vistas i lokalerna.

Nödutgångar/reservutgångar 
Får inte användas annat än vid brandfara eller i annan katastrofsituation. 

Larm 
I lokaler/anläggningar med larm debiteras hyresgästen utryckning av vaktbolag eller polis om hyresgästen 
orsakat utryckningen. 

Dörrar/fönster/belysning/ duschar/ materiel
Hyresgästen får ej lämna dörrar/fönster olåsta/uppställda och ska se till att ljuset är släckt när lokalen lämnas. 
Hyresgästen ansvarar för att duschar är avstängda. Redskap ska återställas på avsedd plats efter verksamhetens 
slut. 

Glasflaskor
Glasflaskor får inte medföras i omklädningsrum eller idrottslokal. 

Försäljning i Stenungsund Arena
I Stenungsund Arena finns en extern restauratör som har ensamrätt till försäljning av mat, café- och kioskvaror 
inom hela anläggningen. Det innebär att hyresgäst inte får sälja mat, café- eller kioskvaror i Stenungsund Arena. 
Efter överenskommelse med restauratören kan dock undantag från denna bestämmelse göras.

Ledare 
All verksamhet måste ske under ledning av ansvarig ledare. 
"Ledaren ska komma först och gå sist!" Ledare ska svara för att alla deltagare känner till och följer gällande 
ordningsregler och är skyldig att se till att all utrustning är placerad på angiven plats.

Stölder 
Hyresvärden ansvarar inte för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter.

Övrigt 
Hyresgäst ska följa lokala ordningsföreskrifter som finns anslagna eller meddelats på annat sätt vid respektive 
lokal/anläggning. Snus, tuggummi och övrigt skräp ska slängas i papperskorgarna.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 64 Dnr: KS 2018/437

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 

Per 2019-01-31 är det 1 gynnande beslut som inte blivit verkställt inom 3 månader. Beslutet 
gäller bostad med särskild service för vuxna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-19
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 4, 2018
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/437
2019-02-19

Anders Eggertsen Till Kommunfullmäktige

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 

Per 2019-01-31 är det 1 gynnande beslut som inte blivit verkställt inom 3 månader. Beslutet 
gäller bostad med särskild service för vuxna.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-19
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 4, 2018

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson
Sektorchef  
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Bilaga 1, Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2018

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson 
Sektorschef

Handläggare: Katarina Carlsson 
Verksamhetsutvecklare

Kön Typ av bistånd Tid som förflutit 
sedan beslutet 
fattades

Orsak Vidtagna åtgärder Planerade åtgärder

Pojke LSS 9.9 154 dagar Brukare valde att 
tacka nej till första 
erbjudna LSS 
boendet. 

Beslutet har verkställts 2019-02-20 Beslutet är verkställt.

213



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 65 Dnr: KS 2018/91

Budget för konst i offentlig miljö i anslutning till nya resecentrum

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att upp till 800 000 kr av resecentrums budget ska avsättas för 
konst i offentlig miljö i anslutning till resecentrum. 

Sammanfattning av ärendet
Det pågår arbete med detaljplanering av nytt resecentrum i läge ”Centrumalternativet”. I 
förslaget kommer kommunen att uppföra och underhålla all allmänplatsmark såsom 
konstinstallationer. Västfastigheter kommer att finansiera konst inne i terminalbyggnaden och 
har för ändamålet avsatt 710 tkr. För att det ska vara möjligt med en gemensam upphandling, 
och därigenom åstadkomma enhetlighet i det estetiska utformandet i och kring resecentrum, 
behöver Stenungsunds kommun fastställa hur mycket av projektbudgeten som får tas i 
anspråk för offentlig konst.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-28
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-02-20

§ 2 Dnr: KS 2018/91

Budget för konst i offentlig miljö i anslutning till nya resecentrum

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att upp till 800 000 kr av resecentrums budget ska avsättas för 
konst i offentlig miljö i anslutning till resecentrum. 

Sammanfattning av ärendet
Det pågår arbete med detaljplanering av nytt resecentrum i läge ”Centrumalternativet”. I 
förslaget kommer kommunen att uppföra och underhålla all allmänplatsmark såsom 
konstinstallationer. Västfastigheter kommer att finansiera konst inne i terminalbyggnaden och 
har för ändamålet avsatt 710 tkr. För att det ska vara möjligt med en gemensam upphandling, 
och därigenom åstadkomma enhetlighet i det estetiska utformandet i och kring resecentrum, 
behöver Stenungsunds kommun fastställa hur mycket av projektbudgeten som får tas i 
anspråk för offentlig konst.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-28
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/91
2019-01-23

Lisa Bertilsson Till Kommunfullmäktige

Budget för konst i offentlig miljö i anslutning till nya resecentrum

Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att upp till 800 000 kr av resecentrums budget ska avsättas för 
konst i offentlig miljö i anslutning till resecentrum. 

Sammanfattning av ärendet
Det pågår arbete med detaljplanering av nytt resecentrum i läge ”Centrumalternativet”. I 
förslaget kommer kommunen att uppföra och underhålla all allmänplatsmark såsom 
konstinstallationer. Västfastigheter kommer att finansiera konst inne i terminalbyggnaden och 
har för ändamålet avsatt 710 tkr. För att det ska vara möjligt med en gemensam upphandling, 
och därigenom åstadkomma enhetlighet i det estetiska utformandet i och kring resecentrum, 
behöver Stenungsunds kommun fastställa hur mycket av projektbudgeten som får tas i 
anspråk för offentlig konst. 

Beskrivning av ärendet
Det pågår arbete med detaljplanering av nytt resecentrum i läge ”Centrumalternativet”. I 
förslaget kommer kommunen att uppföra och underhålla all allmänplatsmark.

Västfastigheter avsätter 1 procent av byggkostnaderna för nya resecentrumen till konstnärliga 
utsmyckning. I Stenungsund kommer Västfastigheter att avsätta 710 tkr för konst inne i 
byggnaden. Upphandlingen av konstnär sker med hjälp av regionens konstenhet. 
Stenungsunds kommun har fått erbjudande om att ingå i samma upphandling. Det skulle 
innebära en upphandling med två uppdrag, en i terminalbyggnaden och en på platsen utanför. 
Detta skulle kunna utföras av en och samma eller två olika konstnärer beroende på juryns 
urval. Juryn skulle bestå av tjänstepersoner från kommunen, Västfastigheter och regionens 
konstsenhet. Förvaltningens bedömning är att en gemensam upphandling skulle kunna vara 
kostnads- och tidseffektivt för kommunen.

Förvaltningen bedömer vidare att det kan uppstå synergieffekter med ett samarbete mellan 
Västfastigheter och Stenungsund kommun kring konstuppdraget. Det skulle bli ett mer 
intressant uppdrag som kommer att attrahera många konstnärer, vilket kan öka 
förutsättningarna för bättre kvalitet. Platsen och resecentrum skulle tillsammans bli en viktig 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/91
2019-01-23

markör/orientering i centrummiljön och bidra till ett hållbart och spännande gaturum som 
skulle uppskattas av både kommuninvånare och tillfälliga besökare.

Förvaltningen föreslår att kommunen ska lägga lika mycket som Västfastigheter, det vill säga 
710 tkr. Kostnaden ska inrymma allt från produktion, materialkostnad, installation, försäkring 
med mera. Kostnaden ska även innefatta arvode till konstnären, som brukar motsvara 40 
procent av totalkostnaden. Total summa för upphandlingen skulle då bli 1420 tkr. 
Förvaltningen rekommenderar att även inräkna oförutsedda kostnader och föreslår därför 
beslut om att avsätta upp till 800 tkr för konst.

Förslaget är att kommunens del av upphandlingen av den konstnärliga gestaltningen förläggs 
till platsen söder om Resecentrum – som blir en entré till Stenungsunds centrum för de som 
anländer via Resecentrum och den planerade gångtunneln under spåret. I och med att 
Västfastigheters del av upphandlingen koncentreras till byggnaden så blir det även möjligt att 
skapa ett intressant sammanhang och en gestaltningsmässig kontinuitet mellan entréplatsen 
och byggnaden, vilket höjer stadsrummets och byggnadens kvalitet. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunens kostnad för den konstnärliga gestaltningen finansieras inom budgeten för 
resecentrum. Förvaltningen föreslår att kommunen ska lägga lika mycket som Västfastigheter, 
det vill säga 710 tkr. Det motsvarar 0,6 % av resecentrums budget (inte inkluderat 
ombyggnation av vägar).

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. Konstens utformning kommer att behandlas i en annan process. 

Juridiska konsekvenser
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 om riktlinjer för konst i offentlig miljö. 
Av beslutet framgår att ansvarig projektledare får avgöra utrymme för konst och utsmyckning. 
Då den ekonomiska ramen för konst i projektet resecentrum är så stor har ärendet hänskjutits 
till kommunstyrelsen för politisk behandling. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-28

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef   Verksamhetschef mark exploatering
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 67 Dnr: KS 2018/108

Svar på återremiss - Inriktningsbeslut angående ekonomiska frågor 
gällande markanvisning vid Spekerödsmotet, Jörlanda Berg 1:66 
m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar 

 att vidhålla i markanvisningsavtalet avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå 
för samtliga med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda 
sumpskogen och åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. 

 att kommunen ska stå för anläggningskostnaden men inte markinlösen och 
detaljplanekostnader för gång och cykelbana genom området. 

 att exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas ett sammanträde innan detaljplanen 
antas.

Sammanfattning av ärendet
Exploatören har ställt frågor till kommunen som kommunfullmäktige behöver ta ställning till. 
Ett avgörande av kommunens inställning i frågorna var uppe för behandling i 
kommunfullmäktige 2018-10-08 § 12. Inför sammanträdet inkom brev från Torab (NHP 
Jörlanda AB) daterat 2018-09-27 där NHP begär återremiss för ny genomgång. 
Kommunfullmäktige beslutade om återremiss av ärendet.

Följande har skett vidare dialog med NHP. 

NHP är sammanfattningsvis beredda att ta 4 mkr av total kostnad för vägar, sumpskog, gång- 
och cykelväg och eventuell busshållplats. NHP anser att beslutet är juridiskt felaktigt då 
kostnaden för medfinansiering av statlig infrastruktur inte är omnämns i 
markanvisningsavtalet.

Det har även uppstått en ny diskussion när förvaltningen lämnat besked om att 
exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas ett sammanträde innan detaljplanen antas. 
NHP menar att deras tidplan inte tillåter det. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

Förvaltningen har inte ändrat sin ståndpunkt att kommunen ska vidhålla i 
markanvisningsavtalet (punkt 7) avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå samtliga 
med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda sumpskogen och 
åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. Vad avser kostnader för gång och 
cykelväg har förvaltningen dock öppnat för att föreslå att kommunen står 
anläggningskostnaden men inte markinlösen och detaljplanekostnader mm för gång och 
cykelvägen genom området då denna även är till nytta för skolan och de boende i området.

Enligt Plan och Bygglagen 6:40 § får ett exploateringsavtal avse åtagande för en byggherre att 
vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator vägar och andra allmänna platser. 
Förvaltningen bedömer att kommunen kan ålägga exploatören kostnader för åtgärder på 
allmän väg och för att skydda sumpskogen trots att det inte är tydligt preciserat i 
markanvisningsavtalet. Förvaltningen bedömer inte att beslutet är juridiskt felaktigt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-24
Protokoll från kommunfullmäktige 
Bilaga 1, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) daterat 2018
Bilaga 2, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) daterat 2018-09-27
Bilaga 3, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) angående kostnadsfördelning daterat 2018-11-
19
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-02-19

§ 7 Dnr: KS 2018/108

Svar på återremiss - Inriktningsbeslut angående ekonomiska frågor 
gällande markanvisning vid Spekerödsmotet, Jörlanda Berg 1:66 
m.fl.

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar 

 att vidhålla i markanvisningsavtalet avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå 
för samtliga med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda 
sumpskogen och åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. 

 att kommunen ska stå för anläggningskostnaden men inte markinlösen och 
detaljplanekostnader för gång och cykelbana genom området. 

 att exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas ett sammanträde innan detaljplanen 
antas.

Sammanfattning av ärendet
Exploatören har ställt frågor till kommunen som kommunfullmäktige behöver ta ställning till. 
Ett avgörande av kommunens inställning i frågorna var uppe för behandling i 
kommunfullmäktige 2018-10-08 § 12. Inför sammanträdet inkom brev från Torab (NHP 
Jörlanda AB) daterat 2018-09-27 där NHP begär återremiss för ny genomgång. 
Kommunfullmäktige beslutade om återremiss av ärendet.

Följande har skett vidare dialog med NHP. 

NHP är sammanfattningsvis beredda att ta 4 mkr av total kostnad för vägar, sumpskog, gång- 
och cykelväg och eventuell busshållplats. NHP anser att beslutet är juridiskt felaktigt då 
kostnaden för medfinansiering av statlig infrastruktur inte är omnämns i 
markanvisningsavtalet.

Det har även uppstått en ny diskussion när förvaltningen lämnat besked om att 
exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas ett sammanträde innan detaljplanen antas. 
NHP menar att deras tidplan inte tillåter det. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-02-19

Förvaltningen har inte ändrat sin ståndpunkt att kommunen ska vidhålla i 
markanvisningsavtalet (punkt 7) avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå samtliga 
med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda sumpskogen och 
åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. Vad avser kostnader för gång och 
cykelväg har förvaltningen dock öppnat för att föreslå att kommunen står 
anläggningskostnaden men inte markinlösen och detaljplanekostnader mm för gång och 
cykelvägen genom området då denna även är till nytta för skolan och de boende i området.

Enligt Plan och Bygglagen 6:40 § får ett exploateringsavtal avse åtagande för en byggherre att 
vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator vägar och andra allmänna platser. 
Förvaltningen bedömer att kommunen kan ålägga exploatören kostnader för åtgärder på 
allmän väg och för att skydda sumpskogen trots att det inte är tydligt preciserat i 
markanvisningsavtalet. Förvaltningen bedömer inte att beslutet är juridiskt felaktigt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-24
Protokoll från kommunfullmäktige 
Bilaga 1, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) daterat 2018
Bilaga 2, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) daterat 2018-09-27
Bilaga 3, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) angående kostnadsfördelning daterat 2018-11-
19
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2019-01-24

Veronica Götzinger Till Kommunfullmäktige

Svar på återremiss - Inriktningsbeslut angående ekonomiska frågor 
gällande markanvisning vid Spekerödsmotet, Jörlanda Berg 1:66 
m.fl.

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar 

 att vidhålla i markanvisningsavtalet avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå 
för samtliga med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda 
sumpskogen och åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. 

 att kommunen ska stå för anläggningskostnaden men inte markinlösen och 
detaljplanekostnader för gång och cykelbana genom området. 

 att exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas ett sammanträde innan detaljplanen 
antas.

Sammanfattning av ärendet
Exploatören har ställt frågor till kommunen som kommunfullmäktige behöver ta ställning till. 
Ett avgörande av kommunens inställning i frågorna var uppe för behandling i 
kommunfullmäktige 2018-10-08 § 12. Inför sammanträdet inkom brev från Torab (NHP 
Jörlanda AB) daterat 2018-09-27 där NHP begär återremiss för ny genomgång. 
Kommunfullmäktige beslutade om återremiss av ärendet.

Följande har skett vidare dialog med NHP. 

NHP är sammanfattningsvis beredda att ta 4 mkr av total kostnad för vägar, sumpskog, gång- 
och cykelväg och eventuell busshållplats. NHP anser att beslutet är juridiskt felaktigt då 
kostnaden för medfinansiering av statlig infrastruktur inte är omnämns i 
markanvisningsavtalet.

Det har även uppstått en ny diskussion när förvaltningen lämnat besked om att 
exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas ett sammanträde innan detaljplanen antas. 
NHP menar att deras tidplan inte tillåter det. 

Förvaltningen har inte ändrat sin ståndpunkt att kommunen ska vidhålla i 
markanvisningsavtalet (punkt 7) avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå samtliga 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2019-01-24

med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda sumpskogen och 
åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. Vad avser kostnader för gång och 
cykelväg har förvaltningen dock öppnat för att föreslå att kommunen står 
anläggningskostnaden men inte markinlösen och detaljplanekostnader mm för gång och 
cykelvägen genom området då denna även är till nytta för skolan och de boende i området.

Enligt Plan och Bygglagen 6:40 § får ett exploateringsavtal avse åtagande för en byggherre att 
vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator vägar och andra allmänna platser. 
Förvaltningen bedömer att kommunen kan ålägga exploatören kostnader för åtgärder på 
allmän väg och för att skydda sumpskogen trots att det inte är tydligt preciserat i 
markanvisningsavtalet. Förvaltningen bedömer inte att beslutet är juridiskt felaktigt.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har genomfört en markanvisningsutlysning. Syftet med denna var att finna 
lämplig exploatör som vill utveckla området i enlighet med planprogrammet. Stenungsunds 
kommun beslutade efter utvärdering att markanvisningen skulle tilldelas Nordiske 
Handelsparker AS och Spekeröds Utveckling AB, beslut togs i kommunfullmäktige 2015-10-
26. 

Först anvisade kommunen norra området till exploatören i syfte att tillskapa nytt 
handelsområde. Kommunen hade för syfte att själva planlägga södra området för småindustri. 
Kommunen såg sedan fördelar med att anvisa även det södra området till exploatören, vilket 
skapar samordningsmöjligheter. 

Exploatören, Nordiske Handelsparker AS och Spekeröds Utveckling AB, skapade ett nytt 
bolag för exploateringen av handelsområdet i Spekeröd, NHP Jörlanda AB, vilka 
undertecknat markanvisningsavtalet. I markanvisningsavtalet redovisas under ekonomiska 
konsekvenser och finansiering följande: Exploatören ska stå hela kostnaden för framtaget 
planprogram och samtliga detaljplanekostnader.

Nu pågår detaljplanearbete. Förslag till ny detaljplan har varit på granskning och det har 
kommit in synpunkter att ta hänsyn till.  Efter genomläsning av dessa kommentarer skickas 
detaljplanen ut på granskning igen. Just nu tar förvaltningen fram handlingar för den nya 
granskningen. 

Exploatören, NHP Jörlanda AB har ställt följande frågor till Stenungsunds kommun som 
kommunfullmäktige behöver ta ställning till: 

- Medfinansiering 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2019-01-24

Gällande trafikverkets krav på Medfinansieringsavtal meddelar exploatören att de arbetena 
som Trafikverket kräver vid avfart från E6 och fram mot rondellen in mot Stenungsund på 
väg 160 till största del skall finansieras av kommunen. 

- Sumpskogen
De anser även att kommunen ska bekosta de återgärder som kommunen tvingas göra i 
sumpskogen för att kunna sälja den till NHP. 

- Marklösen
På grund av omtaget i planfrågan väljer NHP nu att lösa in mark som ligger utanför den del 
som kommunen säljer. NHP har långt framskridna förhandlingar med Cirkle K och 
villaägaren som berörs. NHP anser att de tvingas betala överpris för att komma åt marken. På 
den inlösta marken anser exploatören med all säkerhet att den gång- och cykelväg samt 
busshållplats som är planerad att dras fram. NHP vill därför ha ersättning för den mark detta 
tar i anspråk.

Förvaltningens bedömning:
Förvaltningen anser att det hela tiden varit en förutsättning för markanvisningen att 
exploatören ska bekosta utbyggnad av allmän plats med anledning av exploateringen. Detta 
behandlas i Markanvisningsavtal tecknat mellan Stenungsunds kommun och NHP Jörlanda 
AB (se punkt 7 ekonomi). Förvaltningen anser att finansiering av åtgärder vid avfart från 
allmän väg E6 är att betrakta som utbyggnad av allmän plats föranledd av aktuell 
exploatering.

De kompensationsåtgärder som förmodas behövas för att inte skada nyckelbiotopen som 
ligger inom det allmänna riksintresset för naturvård i detta fall ”sumpskogen”, föranleds av 
den aktuella exploateringen och bör därför bekostas av exploatören.

Återremiss vid behandling i kommunfullmäktige:
Ärendet behandlades i kommunfullmäktige 2018-10-08 § 12. Inför sammanträdet inkom brev 
från Torab (NHP Jörlanda AB) daterat 2018-09-27 där NHP begär återremiss för ny 
genomgång av förvaltningen då beslutet ansågs vara felaktigt och inte juridiskt korrekt. 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
dialog med exploatören samt juridisk genomgång.

Det har skett vidare dialog med NHP. NHP och förvaltningen når ej överenskommelse om 
vem som ska bära kostnader för åtgärder på allmän väg, kostnader för åtgärder för att skydda 
sumpskogen, kostnad för anläggande av gång och cykelbana och kostnad för eventuell 
anläggande av busshållplats. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2019-01-24

NHP är sammanfattningsvis beredda att ta 4 mkr av total kostnad för vägar, sumpskog, gc-väg 
och eventuell busshållplats. Se bilaga 3. NHP anser att beslutet är juridiskt felaktigt då 
kostnaden för medfinansiering av statlig infrastruktur ej är omnämns i markanvisningsavtalet.
Det har även uppstått en ny diskussion när förvaltningen lämnat besked om att 
exploaterings/marköverlåtelseavtalet ska antas ett sammanträde innan detaljplanen antas. 
NHP menar att deras tidplan inte tillåter det. Förvaltningen föreslår att kommunens inställning 
förtydligas genom beslut i detta ärende.

Ekonomisk bedömning
Förvaltningen har inte förändrat sin ståndpunkt att kommunen ska vidhålla i 
markanvisningsavtalet (punkt 7) avtalade förutsättningar om att exploatören ska stå samtliga 
med exploateringen följande kostnader såsom åtgärder för att skydda sumpskogen och 
åtgärder på allmän väg enligt avtal med Trafikverket. När handel tillåts i detaljplaner 
genereras större trafikmängder än om exempelvis industri eller verksamheter tillåts. Det är 
ytterst Trafikverket som avgör vilka krav på ombyggnationer som krävs på allmänna vägar. 
Vad avser kostnader för gång- och cykelväg har förvaltningen dock öppnat för att föreslå att 
kommunen ska stå för anläggningskostnaden (inte markinlösen och detaljplanekostnader med 
mera) för gång och cykelvägen genom området då denna även är till nytta för skolan och de 
boende i området.

Vad avser busshållplats är det fortfarande osäkert om och på vilken plats en busshållplats ska 
anläggas så förvaltningen tar i dagsläget inte ställning till frågan.

Avseende ekonomiska konsekvenser av beslutet ska exploatören ska stå hela kostnaden för 
framtaget planprogram och samtliga detaljplanekostnader. Försäljningen av Jörlanda-Berg 
1:66 m.fl. ger en intäkt för kommunen. Utförligare ekonomiska konsekvenser redovisas vid 
antagandet av marköverlåtelseavtalet då förutsättningarna är fullständigt utredda.

Juridisk bedömning
Ett markanvisningsavtal är ett avtal mellan en exploatör och kommunen som ger exploatören 
ensam rätt att under två års tid förhandla med kommunen om förutsättningar för kommande 
exploatering slutligt marköp. Om avtalet förfaller, vilket exempelvis kan ske genom att 
exploateringsavtal inte tecknas eller om en detaljplanen inte antas, så utgår ingen ersättning 
för nedlagda kostnader till exploatören. 

Enligt Plan och Bygglagen 6:40 § får ett exploateringsavtal avse åtagande för en byggherre att 
vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator vägar och andra allmänna platser. 
Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

Detaljplanearbete innebär alltid osäkerheter och ekonomisk risk. Enligt markanvisningsavtalet 
punkt 11 är exploatören medveten om att denne står ekonomisk risk. Enligt 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2019-01-24

markanvisningsavtalet är exploatören inte är bunden att genomföra markköpet om det inte går 
att nå en lagakraftvunnen detaljplan. Exploatören riskerar därmed nedlagda kostnader för 
utredningar och detaljplanearbete men inte kostanden för markköp från kommunen.

Förvaltningen bedömer att kommunen kan ålägga exploatören kostnader för åtgärder på 
allmän väg och för att skydda sumpskogen trots att det inte är tydligt preciserat i 
markanvisningsavtalet. Det är en del i processens gång att utreda och identifiera vad som 
behövs för att en exploatering ska kunna genomföras och sedan avtala om finansiering av 
åtgärderna. Förvaltningen bedömer inte att beslutet är juridiskt felaktigt.

Barnkonsekvensanalys
Konsekvenser för barn kommer att beskrivas i det fortsatta detaljplanarbetet. Målet är att 
detaljplanen ska utgå ifrån barnens bästa och barnperspektiv. Barnperspektivet kommer att 
analyseras och beskrivas i planhandlingarna som t.ex. planbeskrivning (eller i en särskild 
barnkonsekvensanalys/utredning). I detaljplanens samrådsprocess kommer tillfälle ges för 
barn och vårdnadshavare att yttra sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-24
Protokoll från kommunfullmäktige 
Bilaga 1, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) daterat 2018
Bilaga 2, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) daterat 2018-09-27
Bilaga 3, brev från Torab (NHP Jörlanda AB) angående kostnadsfördelning daterat 2018-11-
19

Markanvisningsavtal finns att läsa i ärende KS 2018/108 men bifogas ej kallelsen då 
materialet är omfattande.

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef mark exploatering
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2018-10-08

§ 120 Dnr: KS 2018/108

Inriktningsbeslut angående ekonomiska frågor gällande 
markanvisning vid Spekerödsmotet, Jörlanda Berg 1:66 m.fl.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare dialog 
med exploatören samt juridisk genomgång. 

Sammanfattning av ärendet
Mark och exploatering har genomfört en markanvisningsutlysning. Stenungsunds kommun 
har tilldelat markområdet till NHP Jörlanda AB, vilka undertecknat markanvisningsavtalet. 

Exploatören har ställt frågor till kommunen som kommunfullmäktige behöver ta ställning till. 

Gällande trafikverkets krav på Medfinansieringsavtal anser exploatören att de arbetena som 
Trafikverket kräver vid avfart från E6 och fram mot rondellen in mot Stenungsund på väg 160 
till största del skall finansieras av kommunen. De anser även att kommunen ska bekosta de 
åtgärder som kommunen tvingas göra i sumpskogen för att kunna sälja den till exploatören. 
Exploatören vill lösa in mark som ligger utanför den del som kommunen säljer. På den inlösta 
marken anser exploatören med all säkerhet att den gång och cykelväg samt busshållplats som 
är planerad kommer att ligga och de vill därför ha ersättning för den mark detta tar i anspråk.

Verksamheten anser att det hela tiden varit en förutsättning för markanvisningen att 
exploatören ska bekosta utbyggnad av allmän plats med anledning av exploateringen. Detta 
behandlas i Markanvisningsavtal tecknat mellan Stenungsunds kommun och NHP Jörlanda 
AB, se punkt 7 ekonomi. Verksamheten anser att finansiering av åtgärder vid avfart från 
allmän väg E6 är utbyggnad av allmän plats föranledd av aktuell exploatering. De 
kompensationsåtgärder som förmodas behövas för att inte skada nyckelbiotopen som ligger 
inom det allmänna riksintresset för naturvård i detta fall ”sumpskogen”, föranleds av den 
aktuella exploateringen och bör därför bekostas av exploatören. Även vad avser mark för 
gång och cykelväg anser verksamheten att det hela tiden varit en förutsättning för 
markanvisningen att exploatören ska bekosta utbyggnad av allmän plats med anledning av 
exploateringen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2018-10-08

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-08-20
Tjänsteskrivelse 2018-04-30
Bilaga Markanvisningsavtalet

Yrkande på sammanträdet
Bo Pettersson (S): återremiss för vidare dialog med exploatören samt juridisk genomgång av 
ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att återremittera ärendet. 

Beslut skickas till
Mark och exploatering
petrovski.dimce@telia.com
Tore.Olofsson@torab-konsult.se
sofie.bergstrom@perssoninvest.se
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Från: Tore Olofsson <Tore.Olofsson@torab-konsult.se>  
Skickat: den 31 januari 2019 11:42 
Till: Veronica Götzinger <Veronica.Gotzinger@stenungsund.se> 
Kopia: Anders Selfors <anders@selforsconsulting.se> 
Ämne: VB: Jörlanda Berg 1:66 
 
Hej Veronica! 
  
Misstänker att det är nedan mail Du efterfrågade på mötet i tisdags. Du har tidigare fått kopia på det. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Tore Olofsson 
  

 
  
Adress; Bultgatan 40 A 
               442 40 Kungälv 
Tel;        +46 709 57 43 00 
E-post;  tore.olofsson@torab-konsult.se 
  
  
Från: Tore Olofsson  
Skickat: den 11 april 2018 16:35 
Till: 'Anni.Danielsson@stenungsund.se' <Anni.Danielsson@stenungsund.se> 
Kopia: 'Veronica.Gotzinger@stenungsund.se' <Veronica.Gotzinger@stenungsund.se>; Roger 
Norderud <FHAS@mail.com>; Dimce Petrovski <petrovski.dimce@telia.com>; Magnus Olofsson 
<Magnus.Olofsson@torab-konsult.se>; 'Sofie Blom Bergström' <Sofie.Bergstrom@perssoninvest.se> 
Ämne: Jörlanda Berg 1:66 
  
Hej Anni! 
  
Hoppas att det är riktigt bra med Dig. Har hört att Du är tillbaka på deltid efter föräldraledigheten. 
Jag vill gärna dela med mig lite arbetsuppgifter. Vi har en del att ta tag i framöver. 
  
Markanvisningsavtal 
På möte hos kommunen, 18-02-01, kom frågan upp om att markanvisningsavtalet behövde förlängas. 
Klistrar in utdrag ur protokoll från mötet. Mex gör ett politiskt ärende för att förlänga tiden för 
markanvisningsavtalet. "Tillägg till markanvisningsavtal." Vet Du vad som hänt med detta? 
  
Samtidigt kanske ytan på den mark NHP skall förvärva ändras med tanke på skyddszonen mot 
sumpskogen. Vår bedömning är att drygt 11 000 m2 skall räknas ifrån.  

Trafikverket 
Hur går det med medfinansieringsavtal mellan Kommunen och Trafikverket. Vad jag har hört är alla 
frågor utredda och kalkyler framtagna och godkända av Trv. Mad tanke på långa handläggningstider 
hos Trv ser vi det positivt om dessa förhandlingar tas upp i stort omgående. De kanske redan är igång 
utan vår vetskap? 
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Vad gäller skyddsvallen vill NHP absolut utföra den i egen regi. Kostnaden som Norconsult räknat 
fram för denna är orimligt hög. Vi har för avsikt att utföra den med överskottsmassor ifrån våra 
schakter. Om vi inte får utföra den tvingas vi köra alla dessa massor till tipp och nya massor köpas av 
den som utför arbetet vilket fördyrar projektet väsentligt. 
  
Trafikverket hade ett krav i granskningssvaret i planfrågan att kommunen skulle utreda vad som 
händer med markområdet och järnvägen som ligger väster om planområdet. NHP/Torab har gjort en 
utredning som sedan Norconsult skrivit in i dagvattenutredningen. Utredningen visar att 
planområdet inte på något sätt påverkar förhållandena på västra sidan. Vad jag fått till mig har inte 
detta kommunicerats med Trv. Kräver de trots utredningen att fördjupad undersökning skall göras 
måste det till parallellt med övriga förändringar i de utredningar som behövs med anledning av 
omtaget för planen. Får vi samma påpekande vid nästa granskning kommer det att försena 
antagandet av planen helt i onödan då detta går att göra nu. Det sista kanske mer är en fråga för 
planavdelningen men jag är då tacksam om Du i så fall skickar den vidare till dem. Vet också att 
tekniska (VA) är inblandade i frågan. 
  
Medfinansiering 
Vi har tidigare framfört att vår ståndpunkt vad det gäller arbetena som Trv kräver vid avfart från E6 
och fram mot rondellen in mot Stenungsund på vag 160 till största del skall finansieras av 
kommunen. Har denna fråga beretts politiskt. Om inte när kommer det att göras. Vi behöver besked i 
frågan för vår planering av ekonomin i projektet. 
  
På samma sätt anser vi att de arbeten som kommunen tvingas göra i sumpskogen för att Ni skall 
kunna sälja marken till NHP skall bekostas av kommunen. Jag har inte kunskap om storleken på 
kostnaden i nuläget. Gissningsvis 1-1½ miljon. 
  
Marklösen 
På grund av omtaget i planfrågan tvingas NHP nu lösa in mark som ligger utanför den del som 
kommunen säljer. Vi har långt framskridna förhandlingar med Cirkle K och villaägaren. Vi tvingas 
betala överpris för att komma åt marken. På den inlösta marken kommer med all säkerhet den gång-
cykelväg och busshållplats som är planerad att dras fram. NHP vill ha ersättning för den mark detta 
tar i anspråk. 
  
Marköverlåtelseavtalet 
Har arbetet med slutligt avtal påbörjats? Det finns ju en del frågor även i det som behöver rätas ut. 
Finns det någon tidplan för detta? 
  
Vi har tidigare diskuterat att NHP på ”entreprenad” skall utföra VA-arbeten med pumpledningar, 
pumpstation mm. samt anläggande av GC-vägen. Är det fortfarande aktuellt? Vi har avbrutit all 
projektering för detta men strax efter semestern -18 är det aktuellt att ta upp denna igen. Vill bara 
ha bekräftat att detta är ok. 
  
----------- 
  
Det blev många frågor. Du behöver självklart inte svara direkt på detta. Jag skulle vara tacksam om 
Du kan kalla till ett möte för att diskutera frågorna alldeles i början på juni. Kalla Sofie Blom 
Bergström och mig. 
  
Du kan väl bara vara snäll och bekräfta mottagandet av mailet. 
  
Med vänlig hälsning 
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Tore Olofsson 
  

 
  
Adress; Bultgatan 40 A 
               442 40 Kungälv 
Tel;        +46 709 57 43 00 
E-post;  tore.olofsson@torab-konsult.se 
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 Stenungsunds Kommun  

      J ö r l a n d a A B Mark och exploatering 

 

 

 

Kungälv 2018-11-19 

 

 

 

 

Betr. Jörlanda Berg 1:66, Spekeröds handelsplats 
 
 
Översänder härmed NHP Jörlanda AB,s syn på kostnader för etablering av handelsområdet. 
 

 

Summering 

Det är Helt orimligt att NHP ska ta alla kostnader runt Handelsområdet, när en del av kostnaderna 

tar höjd för Stenungsunds övriga stadsutveckling, bostadsutveckling osv. Dessutom blir det inte en 

kostnad för kommunen utan snarare en något mindre intäkt som bidrar till kommunens totala 

utveckling. 

 

Planprocessen 

NHP har lagt stora summor på planprocessen (mer än 10 miljoner). Länsstyrelsen påpekade redan i 
plansamrådet 2012 att en utredning om riksintresset där sumpskogen ingår måste göras, dvs innan 
tävling utlysts. Kommunen skulle gjort en utredning om riksintresset innan man skrev 
markanvisningsavtalet med NHP, då det är en förutsättning för att kunna sälja mark att man utrett 
detta. Länsstyrelsen har sedan förvånats över att kommunen inte gjort utredningen, både i samråd och 
granskning upprepat kravet till kommunen. Utredning gjordes först i november 2017. Mer än 5 år efter 
Länsstyrelsens första påpekande.  
Det innebär att NHP lagt ner stora kostnader på planen utan att kunna kalkylera sin risk korrekt. 
Dessutom har det inneburit stora merkostnader.  

• Planen är försenad minst 2 år på grund av att inte sumpskogen är utredd, stora merkostnader är 
nerlagt för att hantera förseningen.  

• Planområdet är flyttat vilket innebär att man fått göra om de flesta skrivelser och utredningar. 
Dvs NHP får betala stora delar av planen 2 gånger 

• NHP har fått köpa in mark från privata ägare med byggnader på som får rivas. Dvs mycket 
högre markpris 

• Kommunen har haft 6st planhandläggare. Varje gång det kommer en ny handläggare, tar det 
ett tag innan de satt sig in i ärendet vilket innebär ytterligare förseningar. 
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Kommunen skulle gjort utredningen av sumpskogen först, vilket var är förutsättning för att kunna sälja 
och planlägga marken enligt Länsstyrelsen. Då hade vi inte suttit med de här problemen idag. 
Processen hade blivit mycket billigare, NHP hade haft en rimligare möjlighet att beräkna 
riskkostnaderna inför projektet och inte lagt ut mer än 10 miljoner innan utredningen gjordes. 
 
Trafik 

Det är inte rätt att NHP ska betala hela kostnaden för trafikåtgärderna där trafikverket tar höjd för all 
trafik till år 2045 inklusive stadsutveckling, bostäder och övrig utveckling. Planområdets påverkan på 
motet är ca 4 miljoner av ca 10 miljoner. 
Enligt markanvisningsavtal skall NHP stå för kostnader på allmän platsmark. Arbeten på allmän väg 
regleras inte i avtalet. I avtalet står att exploatören skall stå för ”kostnaderna inom markanvisningens 
ram”.  
Under utredningsarbetet, utfört av ÅF på uppdrag av kommunen, om omfattning av åtgärder på avfart 
och rondell in mot området togs ett trafikförslag fram som kostnadsberäknades av NHP till 4 miljoner. 
Trots att det inte är reglerat som en kostnad för NHP i avtalet kan NHP anse att det är rimligt att betala 
denna kostnad som är den del av trafikåtgärderna som påverkas av handelsområdet  
Senare under hösten ställde trafikverket krav på att kommunen skulle planera åtgärder som 
garanterade att kö ut på motorvägen aldrig skulle uppstå trots att så sker idag. Då togs alternativet 
”senario hög” fram som kräver ytterligare åtgärder på avfart från motorvägen, rondellen, vägen in mot 
centralorten och rondellen på väg 160 väster om motorvägen. Det är vid detta tillfälle Trafikverket tar 
höjd för annan stadsutveckling till 2045. Detta är inte motiverat av handelsområdet och är därför 
rimligt att kommunen betalar. Dessutom har NHP har låtit utföra 2 alternativa trafikutredningar Cowi 
2017 och WSP 2018. Båda anser att trafiksituationen är överskattad i senario hög. Cowis utredning 
översändes till kommunen 2017 04 25 och tillställdes Kristina Lindfors, Åsa Lindborg, Jan Schuman, 
Marcus Broman och Viktor Kullberg. Kommunen har inte kommenterat denna utredning. 
 
Den kostnadskalkyl som tagits fram av Norconsult avseende skyddsvall in mot området från E6 är inte 
framtagen med rätt förutsättningar. NHP anser att vi skall utföra detta arbete då vi kan utföra 
skyddsvallen för en bråkdel av framtagen kostnad då vi kan använda oss av överskottsmassor från 
schaktarbetet inom området i stället för som kalkylen redovisar inköp av nya massor. Dessutom blir 
miljövinsten för transporter betydande vid NHP,s utförande. 
 
Sumpskog 

Länsstyrelsen kräver att kompensationsåtgärder görs för att bibehållna eller ökade naturvärden mot 
idag. Åtgärder i sumpskogen har blivit ett villkor för att kommunen skall kunna sälja marken i 
planområdet till NHP. Detta är samtidigt en möjlighet för kommunen att förbättra sumpskogen. 
Sumpskogen är inte allmän platsmark samt riksintresset ligger utom området som kommunen avser 
sälja och därmed kommunens kostnad. 
 
GC-vägen 

GC-vägen skulle i ursprunglig plan gå utanför området. Kommunen har senare valt att lyfta in GC-
vägen i planområdet. Det måste fortfarande vara kommunens kostnad. 
I bilaga till markanvisningsavtal finns som NHP tolkar det utritat hur den framtida GC-vägens 
sträckning kan se ut. I förklarande text står också att ”kommunens avsikt att gång och cykelväg 
anläggs över privat mark, diskussion under planprocessen”. Det är inte rimligt att då kommunen nu 
valt att flytta in GC-vägen i planområdet och att dessutom NHP måste förvärva mark från andra ägare 
än kommunen och till högre kostnad än vad kommunen överlåter marken till även stå för kostnaden av 
anläggande av vägen. 
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Under vintern 2017 fördes diskussioner med Anni Danielsson Mex om huvudmannaskap, 
kostnadsfördelningar och utförande av infartsväg, Gc-väg samt va ledningar. Separat möte hölls också 
den 17-01-05 med Katrin Steiner och Lisa Cohan-Strömer om hantering av VA-frågor.  
17-01-11 kom AD tillbaka och meddelade att kommunen skulle vara huvudman för GC-väg och 
infarten skulle vara enskild. Vid möte med AD den 31/1 där också Ulf Ejenstam NHP var närvarande 
tog bl.a. frågan om finansiering av åtgärderna för infarts och GC-väg upp. Vårt förslag var att NHP 
skulle betala 100% av infartsvägen oavsett fördelning via andelstal som Lantmäteriet sedan skulle 
fastställa samt att kommunen skulle stå för 100% av kostnaderna för GC-vägen. AD uttryckte då att 
hon tyckte det var en fair deal. På mötet lämnades också sakskäl till att NHP skulle utföra alla arbeten 
med infart, GC samt VA-arbeten. Detta för att allt var så integrerat med varandra att det skulle vara 
svårt att särskilja arbetena. Kostnadsuppgifter baserat på preliminära anbud redovisades. Detta tog AD 
till sig och skulle diskutera det vidare med avseende på LOU mm. 2017-02-17 kom AD tillbaka och sa 
att man diskuterat frågan och kommit fram till at det inte var något hinder att NHP skulle utföra 
arbetena.  
  
Busshållplats 
Vid plansamrådet 2012 samt vid samråd för planen har Västtrafik uttalat att de inte ser behov av 
utbyggnad av sin verksamhet. Under hösten 2016 svängde man och ville ha en busshållplats för fjärr 
och lokaltrafik. Kostnader för busshållplatsen har aldrig diskuterats. NHP förutsätter att 
kommunen/Västtrafik står för kostnad av busshållplatsen. NHP har med anledning av Västtrafiks 
uttalande 2012 inte kunnat ha med detta i sin kostnadsbedömning 
 
Slutsats 

NHP kan tänka sig att stå för 4 miljoner av trafikkostnaderna då de kan härledas till Handelsområdet. 

Det är dock inte rimligt att NHP ska stå för övriga trafikkostnader där man tar höjd för kommunens 

övriga utveckling. Inte heller GC-väg som kommunen skulle betalt från första början. Kostnaderna i 

sumpskogen är kommunens då det inte är området som skall förvärvas, och Länsstyrelsen vill 

förbättra kommunens sumpskog. Att denna är utredd är dessutom en förutsättning för att kommunen 

skall kunna sälja och få betalt för marken. NHP vill understryka att detta inte blir en kostnad för 

kommunen. Det innebär att kommunen får en trafiklösning vid motorvägsavfarten som klarar hela 

Stenungsunds utvecklings belastning till 2045, en förbättrad sumpskog samt en GC-väg och 

busshållplats där allt betalas med en liten del av intäkterna från området. 
 
 
Vi är tacksamma om en fortsatt dialog kan föras innan förslag till politiskt beslut läggs fram. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Tore Olofsson 

235



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 68 Dnr: KS 2019/29

Exploateringsavtal för Detaljplan för bostäder och förskola på 
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med flera

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal till Detaljplan för 
bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med flera tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och Peab Bostad AB.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med flera är, på initiativ 
av exploatören, under framtagande för att möjliggöra utbyggnad av omkring 300 nya bostäder 
och ny förskola. Detta avtal upprättas i syfte att reglera parternas ansvar för utförande och 
fördelning av kostnader vid genomförande av detaljplanen. Peab Bostad AB är enligt 
köpekontrakt ägare till del av fastigheten Kyrkeby 4:1 som utgör ungefär 2/3 av området. 
Kommunen äger fastigheten Kyrkeby 3:34 som utgör resterande tredjedel. Kostnaderna för 
framtagande av detaljplan och utbyggnad av allmän plats inom detaljplaneområdet och 
nödvändiga åtgärder utanför fördelas så att Peab Bostad AB betalar 2/3 och kommunen 1/3. 

Kommunen kommer efter antagen detaljplan att kunna bygga en förskola och sälja mark för 
byggnation av flerbostadshus.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-24
Bilaga 1 Exploateringsavtal för detaljplan för Kvarnhöjden, del av Kyrkeby 4:1 m.fl. 
inklusive tillhörande bilagor

Beslut skickas till
Emelia.antonsson@peab.se
malin.johansson@peab.se 
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Jessica Andersson Till kommunfullmäktige

Exploateringsavtal för Detaljplan för bostäder och förskola på 
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med flera

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal till Detaljplan för 
bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med flera tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och Peab Bostad AB.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 med flera är, på initiativ 
av exploatören, under framtagande för att möjliggöra utbyggnad av omkring 300 nya bostäder 
och ny förskola. Detta avtal upprättas i syfte att reglera parternas ansvar för utförande och 
fördelning av kostnader vid genomförande av detaljplanen. Peab Bostad AB är enligt 
köpekontrakt ägare till del av fastigheten Kyrkeby 4:1 som utgör ungefär 2/3 av området. 
Kommunen äger fastigheten Kyrkeby 3:34 som utgör resterande tredjedel. Kostnaderna för 
framtagande av detaljplan och utbyggnad av allmän plats inom detaljplaneområdet och 
nödvändiga åtgärder utanför fördelas så att Peab Bostad AB betalar 2/3 och kommunen 1/3. 

Kommunen kommer efter antagen detaljplan att kunna bygga en förskola och sälja mark för 
byggnation av flerbostadshus.

Beskrivning av ärendet
Exploatören har tecknat köpekontrakt med fastighetsägare till Kyrkeby 4:1 för den del av 
fastigheten som ingår i Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, del av Kyrkeby 
4:1 med flera vilken utgör ungefär 2/3 av planområdet. Resterande tredjedel är del av 
kommunens fastighet Kyrkeby 3:34. 
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 Figur 1 Detaljplaneområdet läge

Detaljplanen är under framtagande på initiativ av exploatören och möjliggör byggnation av 
cirka 300 bostäder i form av villor, kedjehus och/eller radhus samt mindre flerbostadshus. 
Inom planområdet kan även en förskola med plats för upp till 140 barn uppföras. 
Exploateringsavtalet upprättas i syfte att få till ett effektivt och ändamålsenligt genomförande 
av detaljplanen och reglerar parternas ansvar för utförande och kostnader samt gällande 
villkor.

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap där allmän platsmark som idag är belägen på 
exploatörens fastighet ska överföras till kommunens fastighet utan ersättning. 

För att kommunikation in och ut ur området ska fungera krävs även åtgärder på befintliga 
vägar utanför området. Ranehedsvägen från planområdets södra del behöver ändras, med 
bland annat utökad gång och cykelväg. 
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Figur 2 och 3 Ranehedsvägen

I områdets östra del ska en ny anslutningsväg anläggas för att ansluta området till 
Trafikverkets väg 574. För säkrare avfart till området kommer Trafikverket anlägga ett nytt 
vänstersvängfält på väg 574, vilket medför att ett bullerplank samt befintlig gång och 
cykelväg kan behöva flyttas. 

 Figur 4 Område vid väg 574 där åtgärder krävs.

Kostnader för anläggande av allmänna platser inom planområdet samt de åtgärder som ska 
utföras i dess anslutning ska fördelas så att exploatören betalar 2/3 och Kommunen 1/3 av de 
faktiska kostnaderna. I den norra delen inom detaljplaneområdet finns möjlighet att anlägga 
lekyta eller lekplats. Om kommunen anlägger denna ska exploatören bidra med 50 000 kronor 
oavsett faktisk kostnad.

Kommunen ska vara huvudman och ansvara för utbyggnad av VA-anläggningar inom allmän 
plats. Kostnaderna finansieras genom de anslutningsavgifter exploatören betalar in när VA-
nätet är driftklart.

Områden med kvartersmark överförs mellan exploatörens och kommunens fastigheter; en 
värdering är utförd som visar att kommunen överför mark till exploatören till ett 
överskjutande värde om cirka 502 000 kronor, ersättning betalas i samband med 
lantmäteriförrättning. Kvartersmark som möjliggör bostäder och som ägs av kommunen kan 
efter att detaljplanen vunnit laga kraft markanvisas och säljas samt att kommunen kan uppföra 
en förskola i området.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för framtagande av detaljplan och utbyggnad av allmän plats inom 
detaljplaneområdet, samt åtgärder på vägar utanför, fördelas så att Peab Bostad AB betalar 2/3 
och kommunen 1/3. Kostnaderna ryms inom projektets exploateringsbudget.

Kostnader för utbyggnad av VA i området finansieras genom VA-kollektivet samt att 
exploatören tar 2/3 av kostnader för dagvattenhantering.

Kommunen får ökad kostnad för drift och underhåll av allmän platsmark, gator, grönområden 
och eventuell lekplats. Framtida driftskostnader ryms inte inom ram.
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Barnkonsekvensanalys
Konsekvenser för barn har utretts i detaljplanearbetet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-24
Bilaga 1 Exploateringsavtal för detaljplan för Kvarnhöjden, del av Kyrkeby 4:1 m.fl. 
inklusive tillhörande bilagor

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef Mark och

Exploatering

Beslut skickas till
Emelia.antonsson@peab.se
malin.johansson@peab.se 
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EXPLOATERINGSAVTAL 
för ”Detaljplan för bostäder på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.” 

Mellan Stenungsunds kommun, org. nr 212000-1298, nedan kallad Kommunen och  
Peab Markutveckling AB, org. nr 556949-4437 nedan kallad Exploatören 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Bakgrund 
Exploatören har tecknat köpekontrakt med fastighetsägaren till Kyrkeby 4:1 för den del av 
fastigheten som berörs av Detaljplan för bostäder på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. ne-
dan kallad Detaljplanen.  
Peab Sverige AB lämnade in en planansökan 16 januari 2006. Samhällsbyggnadsutskottet 
beslutade 14 juni 2011 om planstart för Detaljplanen. Separata plankostnadsavtal har teck-
nats mellan Kommunens planavdelning och Kommunen respektive Peab Sverige AB, avtal 
finns i ärende 0072/06. Plankostnadsavtalet har därefter överlåtits till Peab Bostad AB. 
Kyrkeby 4:1 tillsammans med den Kommunägda fastigheten Kyrkeby 3:34 utgör största 
delen av detaljplaneområdet, nedan kallat Området.  
Syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av förskola samt cirka 350 bostäder i blan-
dad upplåtelseform. I Området kan friliggande villor, kedjehus och/eller radhus samt 
mindre flerbostadshus uppföras. Detta exploateringsavtal, nedan kallat Avtalet, upprättas i 
syfte att få till ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av Detaljplanen. Avtalet re-
glerar parternas ansvar för utförande och kostnader samt gällande villkor. 

AVTALETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Till grund för Avtalet ligger förslag till Detaljplanen, antagandehandling. Eftersom Detalj-
planen inte är antagen vid detta avtals undertecknande har en illustration till plankarta bi-
fogats, se bilaga A. Parterna är dock överens om att det är den av kommunfullmäktige an-
tagna plankartan som ska utgöra bilaga B i detta avtal.  
 

Till Avtalet hör följande bilagor: 
A) Illustrationskarta  
B) Plankarta 
C) Karta allmän plats och områden för tekniska anläggningar 
D) Karta överföringar kvartersmark  
E) Karta områdesindelning utbyggnadsområden 
F) Medfinansieringsavtal mellan Stenungsunds kommun och Trafikverket 
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Plankostnader 
Ett separat plankostnadsavtal har tecknats där plankostnader fördelas utifrån markinnehav 
vid planarbetets början. Peab Bostad AB bekostar 2/3 av plankostnaderna och Kommunen 
1/3 genom Verksamheten Mark och Exploatering i enlighet med upprättat plankostnadsav-
tal, daterat 2011-09-14.  
Planavgift 
När plankostnader enligt detta avtal är erlagda behöver Exploatören, eller köpare av Den-
nes fastighet, inte betala planavgift i samband med bygglov inom Detaljplanen.  

DETALJPLANEOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Grundförhållanden  
En geoteknisk/bergsteknisk utredning (Teknisk PM Geoteknik, EQC Väst AB, 2014-09-
03) har gjorts över Området, där det framkommer att det vid grundläggning rekommende-
ras olika grundförstärkande åtgärder inom delar av området beroende på typ av markför-
hållande. 
Vid detaljprojektering rekommenderas ytterligare undersökningar och utredningar med 
avseende på bärighet, sättningar och stabilitet för all byggnation inom Området.  
Exploatören bekräftar att denne givits tillfälle att noga undersöka grundförhållandena på 
Området innan Avtalet undertecknats.  
Förorenad mark 
Inga kända markföroreningar finns inom Området. Skulle det trots detta upptäckas förore-
nad mark under entreprenadtiden ska Exploatören kontakta tillsynsmyndigheten.  
Parterna ansvarar för all hantering och eventuella merkostnader och indirekta kostnader 
med anledning av eventuella markföroreningar inom respektive kvartersmark samt den 
kvartersmark som fastighetsregleras i enlighet med detta avtal.  
Om markföroreningar påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar Kom-
munen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De merkostnader som hanteringen av 
dessa kan medföra läggs till kostnaden för allmän plats där Exploatören betalar 2/3 och 
Kommunen 1/3 av kostnaderna. 
Fornlämningar 
Det har genomförts arkeologiska utredningar för planområdet, 2007, 2011 och 2013. Arke-
ologisk förundersökning av fornlämningarna Jörlanda 158, 379 och 381 har utförts under 
2014. Vid förundersökningen fann man rester av boplatser och gravar vilket medför att en 
slutundersökning krävs innan exploatering är möjlig. 
Exploatören har bekostat 2/3 av de undersökningar av fornlämningar som krävs med an-
ledning av Detaljplanen. Eventuell slutundersökning av fornlämningarna görs inför detalj-
projektering inför byggnation inom allmän plats där Exploatören bekostar 2/3 och kommu-
nen 1/3.  
Eventuell slutundersökning som krävs för byggnation inom kvartersmark ska bekostas av 
berörd fastighetsägare som genomför byggnationen.  
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FASTIGHETSBILDNING, MARKÖVERLÅTELSER OCH  
RÄTTIGHETER 
Kontaktpersoner i förrättningar: 
För Stenungsunds kommun  För Peab Bostad AB 
Jessica Andersson   Emelia Antonsson  
0303-73 26 68   0733-373 382  
jessica.andersson2@stenungsund.se  emelia.antonsson@peab.se  
Fastighetsreglering allmän plats 
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för fastighetsreglering av allmän plats, för-
rättningskostnaden för denna åtgärd fördelas genom att Exploatören betalar 2/3 och kom-
munen 1/3. 
Exploatören överlåter utan ersättning mark som är planlagd som allmän plats samt kvar-
tersmark reserverad för teknisk anläggning, tryckstegringsstation, till Kommunens fastig-
het Kyrkeby 3:34, se blå skraffering och grön markering, Bilaga C. 
Fastighetsreglering kvartersmark  
Parterna är överens om att marköverföringar ska ske för att optimera byggrätter och kvar-
tersbildning. Rödmarkerad kvartersmark ska övergå från Exploatören till Kommunen. 
Blåmarkerad kvartersmark ska övergå från Kommunen till Exploatören, se Bilaga D.  
En överenskommelse gällande dessa fastighetsregleringar kommer att tecknas separat och 
användas i samband med ansökan om lantmäteriförrättning.  
Värde marköverföringar av kvartersmark 
Ett värdeutlåtande har utförts av Svefa AB med värdetidpunkt 2018-11-08 för att bedöma 
värde på marköverföringarna samt vilken eventuell ersättning som ska utgå. Värdering är 
gjord med förutsättning att kostnader för anläggande av gator tillkommer för respektive 
fastighetsägare. Bedömt värde inom respektive område redovisas nedan. 
Marköverföringar från Exploatörens fastighet till Kommunens: 
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Område A villor eller kedjehus/radhus 
Kvartersmarken medger 8 (4 + 4) kedjehus/radhus. Total yta 2468 kvm med ett värde om 
2 880 000 kr. 
Totalt värde för mark som regleras från område A: 1 868 000 kr 

 
Område B och C flerbostadshus 
Planen medger 4 våningar, BTA inom respektive område blir cirka 5 400 kvm.  
I enlighet med Kommunens bostadsförsörjningsprogram eftersträvas en fördelning vid 
nybyggnation med 1/3 hyresrätter (HR) och 2/3 bostadsrätter (BR). 
HR: 1 800 kvm med ett värde om 400 kr/BTA  
BR: 3 600 kvm med ett värde om 1 000 kr/BTA 
Totalt värde för område B och C: 8 640 000 kr. 
Totalt värde som regleras från område B och C är 1 360 000 kr. 
Område D Förskoletomten 
Enligt värdering 600 kr/BTA.  
1 500 kvm * 600 kr = 900 000 kr. 
 

 
  

Totalt värde för mark som överförs från Exploatör till Kommunen är 4 128 000 kr 
krkrkronor 
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Marköverföringar från Kommunens fastighet till Exploatör: 

 
Område E villor eller kedjehus/radhus 
Planen medger 12 (6 + 6) kedjehus/radhus, total yta 5 098 kvm. 
Totalt värde i området: 4 680 000 kr. 
Totalt värde som regleras från område E är 3 464 000 kr. 
 
Område F villor eller kedjehus/radhus 
Planen medger i östra kvarteret cirka 8 kedjehus/radhus, total yta 3 363 kvm och i det 
västra cirka 9 villor, total yta 7 346 kvm. 
Totalt värde i området: 9 520 000 kr. 
Totalt värde som regleras från område F är 1 166 000 kr. 
 

 
Ersättning 
Med utgångspunkt från dessa värden ska Exploatören betala en ersättning om 502 000 kr 
med värdetidpunkt 2018-11-08 till Kommunen. Ersättningen ska uppräknas med fastig-
hetsprisindex (fpi) från värdetidpunkt till det att fullständig betalning sker. 
Tillträde 
Formellt tillträde sker när förrättningen vunnit laga kraft.  
Parterna har rätt att nyttja sina framtida fastigheter för att utföra erforderliga undersökning-
ar av markförhållandena samt påbörja markarbeten. Om exploateringen inte fullföljs för-
binder sig Exploatören om Kommunen så kräver att återställa marken i ursprungligt skick. 
Om köpet går åter ersätts inte Exploatören för nedlagda kostnader. 
  

Totalt värde för mark som överförs från Kommunenen till Exploatör är 4 630 000 kronor 
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Gemensamhetsanläggning 
Exploatören ansvarar för att eventuella erforderliga gemensamhetsanläggningar bildas 
inom sin kvartersmark samt att samfällighetsförening bildas för förvaltning av dessa ge-
mensamhetsanläggningar. Exploatören förbinder sig att i samband vid försälj-
ning/uthyrning informera om att fastigheten ifråga kommer att delta i eventuella gemen-
samhetsanläggningar samt att Exploatören befullmäktigas att själv eller genom ombud vid 
fastighetsbildningsåtgärd inrätta nämnda gemensamhetsanläggning. 
 
Exploatören upplåter nödvändigt utrymme utan ersättning för gemensamhetsanläggningen 
samt ska även svara för och bekosta utbyggnad och projektering av anläggningen. 
Ledningsrätt 
Rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya allmänna kommunala VA-ledningar som 
behövs för att genomföra Detaljplanen ska säkerställas genom tillskapande av ledningsrätt 
enligt Ledningsrättslagen (LL). Kommunen ansvarar för ansökan till Lantmäterimyndig-
heten och Exploatören betalar 2/3 och Kommunen 1/3 av kostnaderna för ledningsrättsåt-
gärden.  
Allmänna kommunala ledningar ska i möjligaste mån förläggas i allmän platsmark och 
vara i enlighet med VA- och dagvattenutredning Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. I de fall 
ledningsrätt blir aktuell på Exploatörens kvartersmark ska parterna gemensamt verka för en 
lösning som blir bra för båda parter. 
Eventuellt inrättande av ledningsrätt eller servitut för övriga ledningar såsom exempelvis 
el- och teleledningar inom kvartersmark ska dock ansökas om och bekostas av respektive 
ledningshavare. 
Servitut och övriga rättigheter 
Servitut kan bildas för eventuella ledningar på kvartersmark samt för utfart för fastigheter i 
planområdets norra del. Servitut kan bildas genom lantmäteriförrättning, s.k. officialservi-
tut, eller genom ett civilrättsligt avtal, s.k. avtalsservitut som kan inskrivas i fastighetsre-
gistret. Eventuella servitut för nödvändiga allmänna kommunala ledningar inom Exploatö-
rens kvartersmark upplåts av Exploatören utan ersättning. 
Parterna står för eventuell flytt av ledningar eller andra anläggningar samt eventuellt 
bildande av ny rättighet inom respektive kvartersmark. 

UTBYGGNAD ALLMÄN PLATS 
Trafikåtgärder i anslutning till planområdet 
För att möjliggöra genomförande av Detaljplanen krävs trafikåtgärder utanför Detaljplane-
området, dessa kommer att ske på och i anslutning till Länsväg 574 och på del av Rane-
hedsvägen. Exploatören förbinder sig att ta del av de faktiska kostnaderna för projektering, 
byggledning, utförande m.m. för dessa åtgärder samt kommunaltekniska anläggningar 
inom allmän plats. Beräknade kostnader och kostnadsfördelning specificeras vidare under 
respektive åtgärd. 
Säkerhet 
Exploatören har ett ekonomiskt åtagande enligt detta avtal. Exploatören ska för detta åta-
gande ställa en säkerhet i form av moderbolagsborgen till ett belopp om 33 miljoner kro-
nor. Beloppet motsvarar 2/3 av uppskattade kostnader för de trafikåtgärder som krävs för 
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genomförande av planen och anläggande av allmän plats med tillhörande makadamdiken. 
Dock är det de faktiska kostnaderna som gäller när fakturering sker. Säkerheten ska över-
lämnas till Kommunen i samband med Exploatörens undertecknande av detta avtal. I takt 
med betalning av Kommunen fakturerade belopp skrivs säkerheten ned till belopp motsva-
rande återstående skyldigheter. 
Nytt vänstersvängfält på väg 574 samt avtal med Trafikverket 
Exploatören ska ersätta Kommunen för del av de faktiska kostnaderna avseende utbyggna-
den av ny infart till området österifrån på väg 574 som åvilar Kommunen enligt medfinan-
sieringsavtal med Trafikverket (TRV-2016/94959), bilaga E. 
Medfinansieringsavtalet innebär bland annat att: 

ett vänstersvängfält med tillhörande funktioner anläggs, där den totala kostnaden enligt 
tecknat medfinansieringsavtal beräknas uppgå till cirka 4,5 miljoner kronor (prisnivå au-
gusti 2018). Dock är det den faktiska kostnaden som ska fördelas där Exploatören betalar 
2/3 och Kommunen 1/3. 

 
Figur 1 Anslutning från väg 574 till Området 

Åtgärder som krävs för att ansluta området till Trafikverkets väg 574: 

• ny anslutningsväg ska anläggas mellan väg 574 och Området. Exploatören ska be-
tala 2/3 och Kommunen 1/3 av den faktiska kostnaden för denna väg. 

• befintligt bullerplank vid väg 574 måste flyttas, se blå markering i kartan nedan, 
Exploatören ska betala 2/3 och Kommunen 1/3 av den faktiska kostnaden för åtgär-
den.  

• befintlig GC-väg längs med väg 574 kan behöva flyttas, se rosa väg i kartan nedan. 
GC-vägen ska bland annat göras upphöjd gentemot väg 574 i korsningspunkten, 
Exploatören ska betala 2/3 och Kommunen 1/3 av den faktiska kostnaden för de åt-
gärder som krävs gällande GC-vägen. 
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Figur 2 Åtgärder vid väg 574 

Ranehedsvägen 
Trafiken till Området söderifrån kommer att ledas via Ranehedsvägen som förlängs och 
kompletteras med gång- och cykelbana. Detta för att få en förbättrad och säkrare förbin-
delse vidare in och ut ur Området. På uppdrag av Stenungsunds kommun har WSP (2018-
10-30) bedömt kostnader för de åtgärder som krävs till cirka 2 miljoner kronor. Dock är det 
den faktiska kostnaden som gäller där Exploatören betalar 2/3 och Kommunen 1/3.  

     Figur 3 och 4 Ranehedsvägen 

Allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom Detaljplanen och ansvarar för upphand-
ling, projektering och anläggande av all allmän plats i området (i Detaljplanen benämnd 
lokalgata, park och natur) som ska anläggas enligt kommunal standard. Exploatören för-
binder sig att betala ett exploateringsbidrag till Kommunen där 2/3 av de faktiska kostna-
derna faktureras löpande till Exploatören och Kommunen betalar resterande 1/3. En preli-
minär kostnadskalkyl är upprättad för projektering och byggande av gata och gc-väg samt 
belysning där kostnaderna är beräknade till cirka 33 miljoner kronor. Det är dock den fak-
tiska och verifierade kostnaden som gäller, parterna ska eftersträva att angiven budget 
hålls. 
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Kommunen som huvudman ansvarar för framtida underhåll och drift av all allmän plats-
mark. 
Allmän platsmark med bestämmelsen Natur får inte skadas då den är viktig att bevara, 
både för områdets karaktär men även för att ta hand om dagvatten. Inte heller får någon 
vegetation tas ned utan att Kommunens skriftliga medgivande först har inhämtats. Om ve-
getation skulle tas ned utan Kommunens medgivande har Kommunen rätt att ta ut vite för 
åtgärden; Området ska också återställas i ursprungligt skick på Exploatörens bekostnad. 
Skulle det krävas att vegetation tas ned för att kunna utföra arbeten i Området har Kom-
munen rätt att ta ut ersättning för den vegetation som tas ned, samt att Exploatören därefter 
återställer Området till av Kommunen godkänt skick.  
Kommunen betalar 1/3 och Exploatören 2/3 (dock bekostar Exploatören max 50 000 kro-
nor) av kostnaderna för anläggande av naturplatsen, se karta nedan.  

 
Figur 4 Naturområde och damm 

Inom detaljplanen finns möjlighet att anlägga lekyta eller lekplats. Om kommunen anläg-
ger lekyta eller lekplats inom 10 år efter undertecknandet av detta avtal ska Exploatören 
bidra med 50 000 kronor oavsett faktisk kostnad. 
Gatukostnader 
När Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser och erlagt kostnader för anläg-
gande av allmänna anläggningar enligt Avtalet, är blivande fastigheter på Området befriade 
från att betala ersättning för gatukostnad i enlighet med Detaljplanen. 
VA-anläggningar 
Området ska bli kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spill- och dagvatten. 
Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad inom allmän platsmark och ska vara 
huvudman för dessa VA-anläggningar.  
Kommunen upprättar anslutningspunkt vid fastighetsgräns dit Exploatören ska ansluta. 
Kommunen ska kallas till syn för att kontrollera att anslutningarna är godkända. Exploatö-
ren ska betala anslutningsavgift till Kommunen i enlighet med den VA-taxa som gäller vid 
anslutningstillfället. 
Respektive fastighetsägare ansvarar för och bekostar de ledningar och anläggningar som 
krävs inom sin kvartersmark fram till upprättad anslutningspunkt. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Dagvatten 
Exploatören är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för avledande av vatten från sin kvar-
tersmark så att inte skada uppstår på grannfastigheterna. 
Exploatören ansvarar för och bekostar de dagvattenåtgärder som krävs på sin kvartersmark 
i enlighet med VA- och dagvattenutredning Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl samt ska följa 
"Allmänna bestämmelser för användande av Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning" (ABVA). 
Kommunens VA-enhet ska ges möjlighet att granska Exploatörens förslag till hantering av 
dagvatten inom området. 
Kommunen projekterar och utför makadamdiken för bortledande av dagvatten vid lokal-
gata, i enlighet med VA- och dagvattenutredning Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Kostnad 
för dessa är beräknad till cirka 8 miljoner kronor; Exploatören betalar 2/3 och kommunen 
1/3 av kostnaderna, dock är det den faktiska och verifierade kostnaden som faktureras.  
Ledningar Kungälvs energi 
Inom Området finns luftburna ledningar som ägs av Kungälvs energi. För flytt av dessa 
ledningar kommer separata avtal att tecknas mellan Kungälvs energi och Exploatören re-
spektive Kommunen. Kostnaderna fördelas mellan parterna efter nytta av ledningsflytten. 
Fjärrvärme, el- och teleförsörjning 
Exploatören ska i samråd med ledningsägare och berörda kommunala förvaltningar svara 
för samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs för explo-
ateringens genomförande. Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning inom kvar-
tersmark som är nödvändig till följd av exploateringen. 
Befintliga anläggningar ska hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden. 
Exploatören ombesörjer erforderliga avtal avseende el, tele och värmeförsörjning inom 
sina fastigheter. 

UTBYGGNAD AV KVARTERSMARK 
Exploatören ansvarar för och bekostar alla åtgärder såsom ytterligare utredningar och ut-
byggnad av anordningar (exempelvis gator och VA-anläggningar) som krävs inom egen 
kvartersmark.  
Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av anslutnings- och 
återställandearbeten som behöver göras på intilliggande fastigheter som en följd av Ex-
ploatörens bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanför Fastigheten ska projektering 
och återställande utföras i samråd med berörd fastighetsägare. 
Vid utbyggnad utför och bekostar Exploatören de åtgärder som krävs med hänsyn till De-
taljplanens föreskrifter beträffande byggnadsteknik (risk, buller, vibration och radon) samt 
geoteknik (grundläggning). Exploatören ska följa de gestaltningsprinciper som beskrivs i 
detaljplan och planbeskrivning.  
För att uppnå massbalans i området behöver utfyllnad göras i den norra delen. Parterna ska 
eftersträva att bergmassor från entreprenaderna inom Området ska fyllas i norra delen i 
erforderlig omfattning. 
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Parkering 
Parkeringar ska anordnas och lösas på kvartersmark inom respektive fastighet.  
Avfallshantering 
Vägar på kvartersmark och inom fastigheter ska anläggas så att de är farbara med sedvan-
liga avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillräcklig yta i anslut-
ning till avfallsutrymme för att vända avfallsfordon. 

VILLKOR UNDER GENOMFÖRANDE 
Etapper 
Området kommer att byggas ut i etapper; avseende vägar och VA-anläggningar huvudsak-
ligen i enlighet med överenskommen områdesindelning enligt bilaga E Områdesindelning. 

Planering och projektering av utbyggnad av det första området som omfattar minst utbygg-
nadsområde A, se bilaga E kan påbörjas 6-12 månader efter det att Detaljplanen vunnit 
laga kraft. För att genomförande av planen ska vara så smidigt som möjligt ska Parterna 
samordna sina arbeten i Området, genom en gemensamt godkänd tidsplan. Resultatet av 
samordningen ska dokumenteras och finnas tillgänglig för Parterna under projektering och 
genomförande.  
Granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av Kommunen i sam-
råd med Exploatören. 
Hela Områdets allmänna VA-anläggningar och gator (allmän plats) ska byggas ut i takt 
med att bebyggelsen färdigställs och inom planens genomförandetid som är 10 år från det 
att Detaljplanen vinner laga kraft.  
Syn och skador 
Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera markanläggningar, träd och annan ve-
getation inom och invid etableringsområdena. Kommunen kallar till inspektion, där status 
och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas.  
Parterna ansvarar för återställande av skador på den andra partens egendom. Innan åtgärd sker 
ska godkännande inhämtas från drabbad part som har rätt att själv reparera skadan på bekostnad 
av part som orsakat skadan. 
Krävs sprängarbeten ska dessa särskilt riskbedömas, planeras och utföras så att skador på 
grund av sprängning förebyggs. 
Byggtrafik 
Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i möj-
ligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra åtgärder som 
påverkar nyttjande av allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och funktionella allmänna 
gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. Exploatören ansvarar för och 
bekostar upprättande av trafikanordningsplaner samt säkerställer att dessa görs i god tid 
innan avstängning. 
Exploatören ska också iaktta aktsamhet i samband med transporter till och från Området 
för att undvika lerspill eller andra skador på befintliga gator, byggnader och anläggningar 
samt vegetation. De skador som uppkommer och som vållats av Exploatören eller av denne 
anlitad entreprenör ska återställas genom Exploatörens försorg och på dennes bekostnad. 
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Tillgänglighet  
Exploatören ska se till att det i samband med anläggnings- och byggnadsarbetena finns 
erforderlig framkomlighet för befintlig gång-, cykel- och biltrafik omkring exploaterings-
området.  
Information, tillstånd och godkännande 
Exploatören ansvarar för dennes del av genomförande av Detaljplanen och att erforderliga 
tillstånd, lov och godkännanden söks och följs. 
Exploatören förbinder sig att kontinuerligt informera allmänheten med skyltar om på-
gående byggnadsarbeten och andra arbeten som har samband med genomförande av De-
taljplanen.  
Upplag och dylikt 
Upplag eller uppställning av bodar m.m. får inte ske utanför Exploatörens kvartersmark 
utan skriftligt medgivande från Kommunen eller annan markägare. Exploatören ansvarar 
för att upplåten mark återställs till ursprungligt skick.  

ÖVRIGT 

Överlåtelseförbud 
Detta avtal får inte vare sig helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av 
Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun.  
Om Exploatören helt eller delvis säljer sin fastighet ska köparen informeras om detta avtal 
och ett förbehåll ska göras i köpekontraktet att Avtalet ska gälla även mot köparen. Köpa-
ren ska förbinda sig att göra motsvarande förbehåll vid eventuell vidare försäljning av fas-
tigheten om så sker innan Detaljplanens genomförandetid upphör. 
Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol. 
Avtalets giltighet 
Förutsättningar för detta avtals giltighet är att villkoren nedan är uppfyllda: 

 
• att detta Avtal godkänns av kommunfullmäktige i Stenungsund genom beslut som 

därefter vinner laga kraft. 
• att det detaljplaneförslag som ligger till grund för detta avtal antas av kommunfull-

mäktige i Stenungsund genom beslut som därefter vinner laga kraft. 
Om något av dessa villkor inte uppfylls är Avtalet förfallet i alla delar och parterna ska, om 
inget annat överenskommes, bära sina kostnader.  
Återgång 
Om Avtalet inte skulle bli giltigt enligt ovan kan överläggningar upptas mellan parterna 
beträffande projektets fortsatta handläggning. Nedlagda kostnader står respektive part för. 
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Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar. Parterna har tagit var sitt 
exemplar och det tredje bifogas ansökan om fastighetsbildning.  
 
 
Stenungsund 2019-…..-….. Stenungsund 2019-…..-….. 
Stenungsunds kommun  Peab Markutveckling AB 
 
__________________________ _____________________________ 
Bo Pettersson   Staffan Lundqvist, enligt fullmakt  
Kommunstyrelsens ordförande   
 
Stenungsund 2019-…..-….. Stenungsund 2019-…..-….. 
 
___________________________  
Erica Bjärsved, Ekonomichef   
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Bilaga A Illustrationskarta 
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Bilaga B, Plankarta 
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Bilaga C Allmän plats och områden för tekniska anläggningar 

 

Tekniska anläggningar inringade, allmän plats från Exploatör till kommunen grönskrafferad 
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Bilaga D, överföringar av kvartersmark 

 
Röda områden från Exploatör till Kommunen. Blå områden från Kommunen till Exploatör. 
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Bilaga E, områdesindelning utbyggnadsområden 
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Bilaga F, Medfinansieringsavtal mellan Stenungsunds kommun och Trafikverket 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-03-18

§ 82 Dnr: KS 2019/182

Oavslutade motioner

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att skyndsamt besvara de motioner som är äldre än ett 
år.

Sammanfattning av ärendet
En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35§ om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 30§ ska styrelsen ska två gånger varje år 
redovisa de motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober.

Totalt finns 12 obesvarade motioner, varav fyra äldre än ett år. Dessa fyra är:
 Motion om förtroendevaldas arbetsmiljö.
 Motion om trä som byggnadsmaterial vid ny- till och ombyggnad av kommunala 

byggnader.
 Motion om att utöka och bredda kulturskolans verksamhet.
 Motion om hastighetsbegränsning och övergångställe på Göteborgsvägen utanför 

Montessoriskolan.

Utöver de tolv motionerna ovan har en berednings motionssvar resulterat i ett uppdrag till 
kommunstyrelsen om att utreda möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda 
matlådor och en tillfällig berednings motionssvar om alkohol- och drogpolitisk plan behandlas 
av kommunfullmäktige i mars 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Bilaga 1. Sammanställning 2019-02-25
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/182
2019-02-25

Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 

Oavslutade motioner 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att skyndsamt besvara de motioner som är äldre än ett 
år.

Sammanfattning av ärendet
Av arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningarna framgår att de 
motioner som inte är färdigberedda ska redovisas på kommunfullmäktige i april och oktober 
varje år. 

En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes.

Beskrivning av ärendet
En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35§ om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 30§ ska styrelsen ska två gånger varje år 
redovisa de motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober.

Totalt finns 12 obesvarade motioner, varav fyra äldre än ett år. Dessa fyra är:
 Motion om förtroendevaldas arbetsmiljö.
 Motion om trä som byggnadsmaterial vid ny- till och ombyggnad av kommunala 

byggnader.
 Motion om att utöka och bredda kulturskolans verksamhet.
 Motion om hastighetsbegränsning och övergångställe på Göteborgsvägen utanför 

Montessoriskolan.

Utöver de tolv motionerna ovan har en berednings motionssvar resulterat i ett uppdrag till 
kommunstyrelsen om att utreda möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda 
matlådor och en tillfällig berednings motionssvar om alkohol- och drogpolitisk plan behandlas 
av kommunfullmäktige i mars 2019. 

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser beskrivs i anslutning till besvarandet av respektive motion. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/182
2019-02-25

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys görs i anslutning till besvarandet av respektive motion.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Verksamhetsmässiga konsekvenser beskrivs i anslutning till besvarandet av respektive 
motion.

Juridiska bedömningar
Det är angeläget att kommunstyrelsen tillser att motioner besvaras inom ett år. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Bilaga 1. Sammanställning 2019-02-25

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson
Sektorchef  
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2019-02-25

Agneta Dejenfelt

OAVSLUTADE MOTIONER 
Ärende Anmäld KF Dnr Uppdrag Övrigt
Motion om arbetsskor till 
personalen inom vård och 
omsorg - Alexandra 
Odelsheim (SD)

Anmäld KF
?

2019/168

Motion om förbud mot 
raketer och fyrverkerier i 
Stenungsunds kommun - 
Jimmy Lövgren (MP)

Anmäld KF
?

2019/113

Motion om näringsriktig mat 
till äldre som bor hemma – 
Lena Hedlund (KD)

Anmäld KF
2017-05-22 § 113

KF 2017-09-18 § 162 
Remitterad till beredning.

KF 2017-11-20 § 211
Anstånd

KF 2018-12-17 § 214 
Besvarad motion samt 
uppdrag till KS

2018/12 1. Beredningen Vuxna och äldre
2. Kommunstyrelsen – utreda 

möjligheten att erbjuda 
matdistribution i form av kylda 
matlådor.

Motion om kommunalt 
partnerskap – Eva Öhlin 
(O)

Anmäld KF
2018-10-08 § 141

2018/486 Kommunstyrelsen

Motion om fältarbetare – Otto 
Ericsson (SD)

Inkom 2018-10-08 § 140 2018/422 Kommunstyrelsen

Motion om mätning av ev. 
rester av narkotika i 
avloppsvattnet - Erik 
Söderberg (L)

Anmäld KF
2016-09-19 § 176

KF 2018-09-18 § 160
Avslag på motion – 
uppdrag till tillfällig 
beredning. 

KF 2017-10-16 § 194 – 
Bordläggning.

KF 2017-11-20 § 213
Beredningsdirektiv

2018/575 1. Kommunstyrelsen 
2. Tillfällig beredning – 

alkohol och drogpolitisk 
plan.

På väg upp.
KS 2019-02-18 § 34
KF 2019-03-07

Motion om skötsel av 
kommunala badplatser – Eva 
Öhlin (oberoende)

Anmäld KF
2018-06-25 § 115

2018/191 Kommunstyrelsen

Motion om Vision 2035 och 
kommunens tillgänglighet – 
Marie-Louise Ericsson (KD)

Anmäld KF 
2018-05-14 § 75

2018/465
0329/18

KF har beslutat uppta motionen – 
troligen kommunstyrelsen?

Motion om att stärka och 
tydliggöra Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) – 
Sofia Westergren (M) och 
Gunnar Lidén (M)

Anmäld KF
2018-04-16 § 59

2018/7 KF har beslutat uppta motionen – 
troligen kommunstyrelsen?

Motion om Fria bad för 
pensionärer i kommunens 
simhall - Eva Öhlin (O)

Anmäld KF
2018-03-12 § 38

2018/8 Kommunstyrelsen
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Motioner äldre än ett år
Motion om förtroendevaldas 
arbetsmiljö - Linda-Maria 
Hermansson (C) Thomas 
Danielsson (C)

Anmäld KF
KF 2017-12-18 § 236

2018/10 Kommunstyrelsen

Motion om trä som 
byggnadsmaterial vid ny-, 
till- och ombyggnad av 
kommunala byggnader - 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Thomas Danielsson (C)

Anmäld KF
2017-06-19 § 139

2018/466
0473/17

Kommunstyrelsen

Motion om att utöka och 
bredda kulturskolans 
verksamhet - Lisbeth 
Svensson (L)

Anmäld KF
2017-05-22 § 114

2018/467
0333/17

Kommunstyrelsen

Motion om 
hastighetsbegränsning och 
övergångställe på 
Göteborgsvägen utanför 
Montessoriskolan - Birgit 
Lövkvist (v) och Jan 
Alexandersson (v)

Motionen inkom 2014-02-
20
KF 2014-03-17 § 34
Inkommen skrivelse för 
kännedom??

KF 2014-09-08 § 111
Återremiss: Harmoniera 
med beredningen Miljö- 
och fysisk planerings 
yttrande över 
Hastighetsplan.

SBU 2016-08-30 § 43
Återremiss: I avvaktan på 
att hastighetsplanen 
antagits i KF.

2017-02-13 § 11 
Återremiss: 
Barnkonsekvensanalys

2017-05-22 § 108
Återremiss: TSVFS 
1988:17 samt ordentlig bka.

2018/468
0197/14

Kommunstyrelsen

OAVSLUTADE REVISIONSRAPPORTER OCH FÖRSTUDIER

Ärende Anmäld KF/KS Dnr Uppdrag
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