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Ledamöter 
Katja Nikula (S), ordförande 
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Himan Mojtahedi (S) 
Roger Andersson (S) 
Gunnel Lundgren (S) 
Claes Olsson (S) 
Ritva Stubelius (S) 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Thomas Danielsson (C) 
Tomas Olsson (C) 
Helena Järpsten (ST) 
Robert Engström (ST) 
Linda Ekdahl (ST) 
Emma Ramhult (V) 
Annika Åberg - Darell (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
Johan Thunberg (MP) 
Krister Persson (M) 
Maria Renfors (M) 
Michael Ernfors (M) 
Johan Jönsson (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Helena Nävergårdh (M) 
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Martin Brink (M) 
Maggie Robertsson (M) 
Alexandra Ward-Slotte (M) 
Peter Öberg (M) 
Camilla Brocker (M) 
Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) 
Magnus Bennsten (L) 
Lennart Svensson (L) 
Uno Danielsson (KD) 
Nedzad Deumic (KD) 
Jakob Hallman (KD) 
Alexandra Odelsheim (SD) 
Otto Ericsson (OBER) 
Håkan Larsson (OBER) 
John Hansson (SD) 
Ulla Johansson (SD) 
Vakant (SD) 
Rolf Malmborg (SD) 
 
 
Ersättare 
Johnny Alexandersson (S) 
Ida Melin (S) 
Martina Pettersson (S) 
Göran Andtbacka (S) 
Berith Svensson (S) 
Ann Christensen (S) 
Jimmy Fyrevik (S) 
Håkan Hermansson (C) 
Roberth Ottosson (C) 
Agneta Pettersson Bell (ST) 
Sara Hohlfält (ST) 
Annika Gustafsson (V) 
Annika Gustafsson (V) 
Charlotte Edström (MP) 
Fredrik Pihlström (MP) 
Martin Bergman (M) 
Carl Brinkhoff (M) 
Mats Gjertz (M) 
Eva Fredriksson (M) 
Charlotte Leismyr Ekenberg (M) 
Daniel Söderström (M) 
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Ingemar Hadartz (L) 
Ronald Olausson (L) 
Maria Bennsten (KD) 
Ingemar Porsefeldt (KD) 
 
 
Övriga närvarande  
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef sektor stödfunktioner 
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare 
 
 
Kommunkansliet torsdag den 2 september 
 
 
 
Katja Nikula (S) Maja-Liisa Odelius 
ordförande sekreterare 
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Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

Digital justering onsdag den 15 september 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Allmänhetens frågestund 2021 
 
 

 KS 2021/85  

4 Aktuell kommuninformation 2021 
 
 

 KS 2021/84  

5 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & 
Kust styrelses ledamöter avseende 
verksamhetsåret 2020 
 
 

 KS 2021/566  

6 Ändring av reglemente för förbundsdirektionen i 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 
 

 KS 2021/639  

7 Begäran från SBRF med anledning av 
budgetunderskott 2020 
 
 

 KS 2021/504  

8 Uppsägning av förvaltningsavtal med 
Stenungsundshem och återtagande av drift och 
projektering av fastigheter i egen regi 
 
 

 KS 2021/540  

9 Välfärdsberedningens förslag till gymnasieplan 
för perioden 2020–2022 
 
 

 KS 2020/503  

10 Svar på motion om aktivitetskrav vid 
försörjningsstöd, initierad av Maria Renfors (M) 
 

 KS 2021/68  
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11 Redovisning av oavslutade motioner 2021 
 
 

 KS 2021/635  

12 Val av ersättare till valnämnden 
 
 

 KS 2021/89  

13 Begäran om entledigande som ersättare i 
kommunfullmäktige - Roberth Ottosson (C) 
 
 

 KS 2021/88  

 

5



Till Stenungsunds kommunfullmäktige den 9 september 2021 
 
 
Hur viktig är turistnäringen i Stenungsunds kommun ? 
 

Vi kan  konstatera nu när sommarsäsongen lider mot sitt slut att Stenungsund haft en 

rekordartad säsong med massor av turister. 

Invasionen av turister har emellertid också satt fokus på de brister som finns i servicen i 

Stenungsund. I alla fall när det gäller den södra kommundelen Stora Höga och Getskär. 

Vi kan konstatera ett rekordår av husbilar i Getskär. 

I Stenungsund i sin helhet är bristen på ställplatser stor. Vi behöver skapa nya, bland 

annat för att undvika att man använder vanliga p-platser som ställplatser. 

I centrala Stenungsund har vi ca 10 ställplater i den gamla delen av hamnen. Platsen är 

inte så atraktiv, men besöks. 

Däremot har i år Getskärs parkering seglat upp som den otvivelaktigaste poppuläraste 

ställplatsen för husbilar i hela Stenungsund. 

Beroende på vad det är för veckodag är beläggningen mellan 20-35 husbilarpå plats varje 

dag sedan i början av maj. Så sent som den 22 augusti på eftermiddagen fanns 21 

husbilar på plats på Getskärs parkering (grusade delen). 

Behovet växer i hela landet och Stenungsunds kommun måste hänga med i utbyggnaden 

av ställplatser för att inte mista turismen till kommunen. Då krävs det också att andra 

saker , såsom …. 

Tillgång av färskvatten, sommarsesongen 

Tillgång att lämna/tömma gråvatten (disk och spillvatten) 

Avfallslämning 

Toaletter 

 

Jag vet att den grusade delen av parkeringen upplåtes av annan ägare än kommunen. 

Jag föreslår att kommunen köper in denna del av parkeringen i Getskär. 
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Det possitiva med en bra ställplats i Getskär är: 

-         Ökad turism till de södra delarna av Stenungsund. 

– En ökad handel i Stora Höga. 

– Ökad närvaro i Getskär som gör att det lugnat ned sig på parkeringen och vid den 

kommunala badplatsen och i de två båthamnarna, som är en poppulär samlingsplats för 

ungdomar på kvällar under framförallt sommartid. 

Med vänlig hälsning 

Anders Ringblom    Fontinvägen 1 i Stora Höga/Getskär 0704-152876 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

  
 
 
 
 
§ 226 Dnr: KS 2021/566 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och Kusts 
styrelse för verksamhetsåret 2020.  
 
Jäv 
Agneta Pettersson Bell (ST) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Älv & Kust är en friståndende juridisk organisation vari 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Ale, 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är medlemmar. Genom Samordningsförbundet sker 
myndighetsgemensam samverkan i syfte att medborgare ska få stöd och rehabilitering till 
egen försörjning 
  
Enligt i förbundsordningen för Samordningsförbundet Älv & Kust (12 §) ska 
samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning samt förvaltningsberättelse och 
handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets medlemmar. Kommunfullmäktige 
ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Av revisionsberättelse från förbundets 
auktoriserade revisor respektive förtroendevalda revisorer framgår det att ansvarsfrihet 
tillstyrks samordningsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2020.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
Årsredovisning verksamhetsåret 2020 
Revisionsberättelse 2020 auktoriserad 2021-03-30 
Revisionsberättelse 2020 förtroendevalda 2021-03-30 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

Beslut skickas till 
ann-katrin.osterman@alvokust.se   
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/566
2021-06-07

 
Richard Brown Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och Kusts 
styrelse för verksamhetsåret 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Älv & Kust är en friståndende juridisk organisation vari 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Ale, 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är medlemmar. Genom Samordningsförbundet sker 
myndighetsgemensam samverkan i syfte att medborgare ska få stöd och rehabilitering till 
egen försörjning 
  
Enligt i förbundsordningen för Samordningsförbundet Älv & Kust (12 §) ska 
samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning samt förvaltningsberättelse och 
handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets medlemmar. Kommunfullmäktige 
ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Av revisionsberättelse från förbundets 
auktoriserade revisor respektive förtroendevalda revisorer framgår det att ansvarsfrihet 
tillstyrks samordningsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2020.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö har inkommit med 
årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport för verksamhetsåret 2020.  

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 15 549 tkr. Årets resultat blev ett överskott 
på 745 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 2 790 tkr. 442 tkr av överskottet hör till ESF 
(Europeiska Socialfonden) projektet Respndere.  

Enligt förbundsordningen ska samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och 
förvaltningsberättelse och handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets 
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/566
2021-06-07

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Ale, Kungälv, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
Man bedömer också att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. Dessutom bedömer man sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. De tillstyrker att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
Årsredovisning verksamhetsåret 2020 
Revisionsberättelse 2020 auktoriserad 2021-03-30 
Revisionsberättelse 2020 förtroendevalda 2021-03-30  
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon  
Sektorchef Administrativ chef 
 
 
Beslut skickas till 
ann-katrin.osterman@alvokust.se  
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Revisionsberättelse Samordningsförbundet Älv & Kust, org. nr 222000-1941, 2020 1 (2) 

 
 
Till styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust, org. nr 222000-1941 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö kommun 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Älv & Kust för år 2020.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samord-
ning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 
 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.
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Revisionsberättelse Samordningsförbundet Älv & Kust, org. nr 222000-1941 2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Älv & Kust för år 
2020. 
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är fören-
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet.  

 
 
Jönköping 2021-03-30 
  
KPMG AB  
  
  
  
Lisa Tenggren 
Auktoriserad revisor 
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Signing Complete Security Checked 3/30/2021 5:21:00 PM
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Envelope Summary Events Status Timestamps
Completed Security Checked 3/30/2021 5:21:00 PM

Payment Events Status Timestamps
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Till     
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Älv & 
Kust 
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö kommun 
Regionfullmäktige 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

 
 
REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020 
  
Samordningsförbundet Älv & Kust 
Organisationsnummer 222000-1941 
 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Älv & Kust, org nr 222000-1941, för verksamhetsåret 2020. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna.  
 
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed.  

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 920F0314-F722-4229-9ED0-CC4230E399DB
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.   
 
 
 
Kungälv, 2021-03-30 
   
 
 
 
Per Waborg      Björn Brogren 
Revisor för Västra Götalandsregionen  Revisor för kommunerna   
 

 

 

 

 
 
Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 
 
 

DocuSign Envelope ID: 920F0314-F722-4229-9ED0-CC4230E399DB
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Certificate Of Completion
Envelope Id: 920F0314F72242299ED0CC4230E399DB Status: Completed

Subject: Please DocuSign: Revisionsberättelse Förtroendevalda Älv & Kust 2020.pdf

Source Envelope: 

Document Pages: 2 Signatures: 2 Envelope Originator: 

Certificate Pages: 5 Initials: 0 Lisa Tenggren

AutoNav: Enabled

EnvelopeId Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

PO Box 50768

Malmö, SE  -202 71

lisa.tenggren@kpmg.se

IP Address: 195.84.56.2    

Record Tracking
Status: Original

             3/30/2021 2:10:15 PM

Holder: Lisa Tenggren

             lisa.tenggren@kpmg.se

Location: DocuSign

Signer Events Signature Timestamp
Björn Brogren

bjorn.brogren@kungalv.se

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 213.112.64.35

Signed using mobile

Sent: 3/30/2021 2:16:16 PM

Viewed: 3/30/2021 2:18:06 PM 

Signed: 3/30/2021 2:19:55 PM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: f6324092-052c-548f-a94a-88c9928f039a
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/30/2021 2:17:46 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/30/2021 2:18:06 PM
      ID: 61c885ba-5432-4591-bb7d-708e283aee33

Per Waborg

per.waborg@telia.com

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 90.235.58.5

Signed using mobile

Sent: 3/30/2021 2:16:17 PM

Viewed: 3/30/2021 2:27:42 PM 

Signed: 3/30/2021 2:28:35 PM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: 714e3e2b-a67f-56b2-8543-ec17a1d06cf2
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/30/2021 2:27:18 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/30/2021 2:27:42 PM
      ID: d9164001-90ca-4e59-bbe1-5e3676af96ad

In Person Signer Events Signature Timestamp
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Editor Delivery Events Status Timestamp

Agent Delivery Events Status Timestamp

Intermediary Delivery Events Status Timestamp

Certified Delivery Events Status Timestamp

Carbon Copy Events Status Timestamp

Witness Events Signature Timestamp

Notary Events Signature Timestamp

Envelope Summary Events Status Timestamps
Envelope Sent Hashed/Encrypted 3/30/2021 2:16:17 PM

Certified Delivered Security Checked 3/30/2021 2:27:42 PM

Signing Complete Security Checked 3/30/2021 2:28:35 PM

Completed Security Checked 3/30/2021 2:28:35 PM

Payment Events Status Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

  
 
 
 
 
§ 227 Dnr: KS 2021/639 
 
Ändring av reglemente för förbundsdirektionen i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera paragraf 13 i Reglemente för 
förbundsdirektionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund med följande skrivning: I 
undantagsfall får kallelse ske inom annan tid.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har hemställt hos 
medlemskommunerna att revidera reglementet för förbundsdirektionen för att vid behov 
möjliggöra kallelse till extra direktionsmöten med kort varsel. Förbundsdirektionen föreslår 
att respektive kommunfullmäktige beslutar att komplettera paragraf 13 i direktionens 
reglemente med följande skrivning: I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
Hemställan från förbundsdirektionen 2021-04-20 
Nuvarande reglemente 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
 
Beslut skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Lilla Edets kommun 
Tjörns kommun 
cecilia.vilen@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/639
2021-06-24

 
Cecilia Vilén Till kommunfullmäktige 
Kommunjurist 
 
 
Ändring av reglemente för förbundsdirektionen i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera paragraf 13 i Reglemente för 
förbundsdirektionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund med följande skrivning: I 
undantagsfall får kallelse ske inom annan tid.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har hemställt hos 
medlemskommunerna att revidera reglementet för förbundsdirektionen för att vid behov 
möjliggöra kallelse till extra direktionsmöten med kort varsel. Förbundsdirektionen föreslår 
att respektive kommunfullmäktige beslutar att komplettera paragraf 13 i direktionens 
reglemente med följande skrivning: I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid. 
 
Beskrivning av ärendet 
Det nuvarande reglementet saknar en så kallad ventilskrivning som möjliggör för 
förbundsdirektionen att vid behov kalla till extra direktionsmöte med kort varsel. 
Förbundsdirektionen beslutade därför den 20 april 2021 att hemställa hos 
medlemskommunerna att revidera reglementet för förbundsdirektionen genom att komplettera 
paragraf 13 med en skrivning om att kallelse i undantagsfall, får ske inom annan tid. Genom 
ändringen införs en möjlighet för direktionen att i särskilt påkallade fall frångå huvudregeln 
om att kallelse ska skickas till varje ledamot och ersättare senast 7 dagar innan sammanträdet.  
 
Förvaltningen bedömer att ändringen kan göras utifrån en juridisk aspekt. Utifrån en 
demokratiaspekt är det enligt förvaltningens bedömning viktigt att ledamöter och ersättare i 
en politisk instans får tillräcklig tid för att dels läsa sig in på ärenden, dels tillräcklig tid för att 
eventuella partipolitiska beredningar och förankringar ska hinnas med. Förvaltningen menar 
därför att den möjlighet ventilskrivningen ger bör tillämpas med restriktivitet. Det är 
ordföranden som ansvarar för kallelse till sammanträden och det åligger därmed ordföranden 
att avgöra om och när det är lämpligt att tillämpa undantagsregeln.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/639
2021-06-24

 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet rör ändring av ett reglemente bedöms ärendet inte medföra några särskilda 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Ändringar av Reglementet för förbundsdirektionen för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund förutsätter att samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige 
beslutar om att anta ändringarna och att dessa beslut vinner laga kraft.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
Hemställan från förbundsdirektionen 2021-04-20 
Nuvarande reglemente 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Lilla Edets kommun 
Tjörns kommun 
cecilia.vilen@stenungsund.se 
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Rev A2 

 

 

 

 

Förslag till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN I  

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av Lilla Edets kommunfullmäktige den  

Antagen av Stenungsunds kommunfullmäktige den 

Antagen av Tjörns kommunfullmäktige den 
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Reglemente för förbundsdirektionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

 

Bilaga till förbundsordningen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

 

Utöver vad som anges om kommunalförbund i kommunallagen (1991:900) eller annan 

författning eller vad som regleras i förbundsordningen gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

 

Allmänna bestämmelser 

 

Politisk organisation 

 

§ 1 

Direktionen är förbundets styrelse och beslutande församling. Direktionen fullgör de 

uppgifter som ankommer på både kommunfullmäktige och sådana nämnder som 

föreskrivs i de lagar och förordningar som reglerar förbundets verksamhet.   

 

Direktionen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling 

och ekonomiska ställning samt hos förbundsmedlemmarna och statliga myndigheter göra 

de framställningar som direktionen anser påkallade. 

 

§ 2 

Det åligger direktionen att: 

 

• Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi, 

samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna. 

• Kontrollera att de fastställda målen och planerna efterlevs. 

• Informera förbundsmedlemmarna om förbundets verksamhet samt om frågor av 

större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

• Se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs 

effektivt. 

 

Medelsförvaltning 

 

§ 3 

Direktionen skall sköta förbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning och 

säkerhet tillgodoses. 

 

Direktionen kan meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. 

 

Direktionen skall utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter. 

 

Direktionen skall besluta om anstånd med betalning eller avskrivningar av förbundets 

fordringar. 
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Räkenskapsföring och redovisning 

 

§ 4 

Direktionen skall fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förvaltar. 

 

Direktionen skall avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i en 

årsredovisning. 

 

Årsredovisningen skall upprättas med iakttagande av god redovisningssed. 

 

§ 5  

I årsredovisningen skall upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 

 

Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen skall den snarast överlämnas till 

förbundets revisorer och senast den 15 april till varje förbundsmedlem. 

 

Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på 

kommunkanslierna i medlemskommunerna. Direktionen ansvarar för att det på varje 

förbundsmedlems officiella anslagstavla kungörs var årsredovisningen finns tillgänglig. 

 

Egendomsförvaltning 

 

§ 6 

Direktionen skall vårda och förvalta förbundets egendom väl. 

 

Direktionen skall se till att förbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

 

Personalpolitik 

 

§ 7 

Direktionen skall anställa den personal som erfordras för verksamhetens bedrivande 

varvid de kommunala kollektivavtalen skall gälla. Direktionen är förbundets personal- och 

arbetsgivarorgan samt löne- och pensionsmyndighet.  

 

Direktionen skall följa de förhållanden som kan inverka på förbundets personal- och 

lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och organisationer göra de 

framställningar som är påkallade. 

 

På tjänstemannanivå leds förbundet av en verkställande tjänsteman, vilken bland annat 

har till uppgift att: 

 

• Närmast under direktionen och i enlighet med förbundets ändamål ansvara för 

förbundets förvaltning och ekonomi samt ta erforderliga initiativ i dessa avseenden. 

• Befrämja erforderlig samverkan mellan direktionen och förekommande bered-

ningar, lokala styrelser och självförvaltningsorgan. 

• Externt företräda förbundet om direktionen inte för särskilt fall beslutar annorlunda. 
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Övrigt 

 

§ 8 

Direktionen skall  

 

• Avge yttranden som ankommer på förbundet. 

• Besluta om delegationsbestämmelser. Beslut i delegationsärenden skall anmälas vid 

nästkommande direktionssammanträde. 

• I övrigt handha förvaltningens av sådana förbundets angelägenheter som inte har 

uppdragits åt annan. 

• Vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som styrelsen 

ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för. 

 

Förbundets arbetsformer 

 

Tjänstgöring för ledamot och ersättare 

 

§ 9 

I enlighet med förbundsordningen gäller att vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare 

från samma kommun som ledamoten. 

 

Om inte ersättarna valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat 

tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 

 

Ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av 

ett ärende. 

 

En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att 

delta i överläggningarna men inte i besluten. 

 

Inkallande av ersättare 

 

§ 10 

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av det, skall leda-

moten snarast möjligt meddela detta till förbundets kansli. Ledamoten ansvarar själv för 

att den ersättare, som står i tur att tjänstgöra, inkallas till sammanträdet. Motsvarande 

gäller för en ersättare som har kallats att tjänstgöra. 
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Ersättare för ordföranden 

 

§ 11 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del 

av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten ordförandens uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för en längre tid får direktionen utse en annan ledamot från Ordförande 

kommunen att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

 

Tidpunkt för sammanträden 

 

§ 12 

Direktionen bestämmer tid och plats för sina och eventuella utskotts eller beredningars 

sammanträden. Sammanträde skall också hållas när ordföranden eller minst två av 

direktionens ledamöter begär det. 

 

En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen, ställas till ordföranden och 

ges in till direktionens kansli. En sådan begäran skall innehålla uppgift om det eller de 

ärenden som ledamöterna önskar att direktionen skall behandla. 

 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 

vice ordföranden. 

 

Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden, efter samråd med vice ord-

föranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. 

Om så sker, skall ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 

beslutet. 

 

Kallelse till sammanträde 

 

§ 13 

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller under ordförandens överseende. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla direktionen till sammanträde 

skall den till åldern äldsta ledamoten göra det. 

 

Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse bör återföljas av föredragningslista, om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärenden på 

föredragningslistan skall bifogas till kallelsen.  

 

Kallelsen skall senast sju dagar före sammanträdet på lämpligt sätt tillställas till varje 

ledamot och ersättare samt andra förtroendevalda som direktionen medgivit rätt att 

närvara vid dess sammanträde. 

Om direktionen inte beslutar annat, behandlar direktionen ärendena i den turordning som 

de har tagits upp i föredragningslistan. Om direktionen inte beslutar annat, bestämmer 

ordföranden när ett ärende som inte är upptaget på föredragningslistan skall behandlas 

under ett sammanträde. 
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Närvarorätt 

 

§ 14 

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen skall vara offentligt. 

Budgetsammanträdet skall enligt 8 kap 22 § i kommunallagen vara offentligt. Kungörelse 

skall anslås på medlemskommunernas officiella anslagstavla.  

 

Respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande, vice ordförande och/eller 

ansvarigt kommunalråd samt respektive kommuns ledande tjänsteman har närvaro- och 

yttranderätt vid sammanträde med direktionen. 

 

Revisorerna har närvarorätt i de ärenden där de har yttranderätt. 

 

Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 

Vid direktionens sammanträden får, om inte direktionen fattar särskilt beslut om annat, 

den verkställande tjänstemannen för förbundet vara närvarande med rätt att delta i 

överläggningarna. 

 

Övriga tjänstemän inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra ärenden vid 

sammanträden med direktionen i den omfattning direktionen beslutar. 

 

Direktionen har möjlighet att hemställa att tjänstemän hos medlemskommunerna deltar i 

sammanträde för att föredra ärenden eller lämna upplysningar i ärenden som direktionen 

har att behandla. 

 

Protokoll 

 

§ 15 

Vid ett sammanträde med direktionen skall ordföranden på sitt ansvar låta föra protokoll. 

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot som utses av direktionen. 

 

Direktionen och övriga organ kan besluta att en paragraf skall justeras omedelbart. Den 

aktuella paragrafen skall redovisas skriftligt innan den justeras. 

 

Om direktionen beslutar att vid ett sammanträde justera protokollet från ett föregående 

sammanträde, bestämmer direktionen för varje sådant tillfälle hur justeringen skall gå 

till. 

 

Protokollet från varje sammanträde skall tillställas kommunstyrelsen i respektive 

medlemskommun och förbundets revisorer. 

 

Utdrag ur protokoll skall tillställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och 

enskilda som berörs av besluten i protokollet. 

 

Reservation 

 

§ 16 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall 

detta göras skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
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justering av protokollet. Om direktionen beslutar att omedelbart justera den paragraf i 

protokollet som omfattar det beslut som reservationen gäller, skall motiveringen lämnas 

innan sammanträdet avslutas. 

 

En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan 

om anteckning skall göras, innan sammanträdet avslutas och lämnas före den tidpunkt 

som har fastställts för justering av protokollet. 

 

Delgivning 

 

§ 17 

Delgivning med förbundet sker med ordföranden eller anställd som direktionen be-

stämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

 

§ 18 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen skall undertecknas av 

ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden eller av en särskilt 

utsedd ledamot och kontrasigneras av anställd som direktionen bestämmer. I övrigt 

bestämmer direktionen vem som skall underteckna handlingar. 

 

Samråd 

 

§ 19 

Direktionen skall samråda med medlemmarna i frågor om avtal av större dignitet, beslut 

av principiell/strategisk betydelse, större investeringar, större ändringar av 

verksamheten eller annat av större vikt. I detta syfte får direktionen från medlemmarna  

inhämta de yttranden och upplysningar, som behövs för att direktionen skall kunna 

fullgöra sina uppgifter. Medlemmarna har även rätt att inhämta yttranden och 

upplysningar från direktionen. 

 

Processbehörighet 

 

§ 20 

Direktionen och verkställande tjänsteman för förbundet får själv eller genom ombud  

föra förbundets talan i alla mål och ärenden inom domstol och annan myndighet samt vid 

förrättningar av skilda slag, om inte någon annan skall göra det på grund av föreskrift i 

lag eller förordning. 

 

Ikraftträdande 

 

§ 21 

Detta reglemente träder i kraft när den har godkänts av förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige och gäller från och med den 1 januari 2017. 

 

 

 

___________________ 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

  
 
 
 
 
§ 228 Dnr: KS 2021/504 
 
Begäran från SBRF med anledning av budgetunderskott 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 3 245 tkr till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund för att täcka förbundets budgetunderskott 2020.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att beslutsunderlaget ska kompletteras med SBRF:s 
årsredovisning 2020 inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. I beslutsunderlaget 
ska det även finnas en mer detaljerad redovisning gällande vilka kostnader budgetunderskottet 
innebär för Stenungsunds kommun, i syfte att öka transparensen kring budgetunderskottet och 
tydligare beskriva detsamma. 
 
Jäv 
Linda-Maria Hermansson (C), Göder Bergermo (L) och Agneta Pettersson Bell (ST) anmäler 
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har beslutat hemställa hos 
medlemskommunerna att täcka underskottet om 10 489 tkr för 2020. Underskottet föreslås 
fördelas enligt fördelningen i §14 i förbundsordningen, vilket innebär: 
 

 Lilla Edets kommun 3 146 tkr 
 Stenungsunds kommun 3 245 tkr 
 Tjörns kommun 4 098 tkr 

 
Underskottet beror på en rad faktorer däribland högre kostnader för personal och 
pensionsavsättning samt lägre intäkter för externutbildningar, vilket kan härledas till 
pandemin. 
 
I Stenungsunds kommuns bokslut för 2020 finns en uppbokning om 3 017 tkr avseende 
SBRF:s underskott. Detta innebär att 228 tkr kommer att belasta resultatet för kommunen 
2021. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-27 
Hemställan från SBRF angående budgetunderskott 2020 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD), med instämmande av Wouter Fortgens (M), föreslår tillägg om att 
beslutsunderlaget ska kompletteras med SBRF:s årsredovisning 2020 inför 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet. I beslutsunderlaget ska det även finnas en mer 
detaljerad redovisning gällande vilka kostnader budgetunderskottet innebär för Stenungsunds 
kommun, i syfte att öka transparensen kring budgetunderskottet och tydligare beskriva 
detsamma. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att tillskjuta 3 245 tkr till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund för att täcka 
förbundets budgetunderskott 2020. Ordförande finner förslaget antaget.  
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan bifalla Nedzad Deumics (KD) förslag 
om tillägg och konstaterar att så är fallet.  
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se  
maria.holmberg@stenungsund.se  
lars.klevensparr@rsgbg.se  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/504
2021-05-27

 
Erica Bjärsved Till kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
 
 
Begäran från SBRF med anledning av budgetunderskott 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 3 245 tkr till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund för att täcka förbundets budgetunderskott 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har beslutat hemställa hos 
medlemskommunerna att täcka underskottet om 10 489 tkr för 2020. Underskottet föreslås 
fördelas enligt fördelningen i §14 i förbundsordningen, vilket innebär: 
 

 Lilla Edets kommun 3 146 tkr 
 Stenungsunds kommun 3 245 tkr 
 Tjörns kommun 4 098 tkr 

 
Underskottet beror på en rad faktorer däribland högre kostnader för personal och 
pensionsavsättning samt lägre intäkter för externutbildningar, vilket kan härledas till 
pandemin. 
 
I Stenungsunds kommuns bokslut för 2020 finns en uppbokning om 3 017 tkr avseende 
SBRF:s underskott. Detta innebär att 228 tkr kommer att belasta resultatet för kommunen 
2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomiska konsekvenser 
I Stenungsunds kommuns bokslut för 2020 finns en uppbokning om 3 017 tkr avseende 
SBRF:s underskott. Detta innebär att 228 tkr kommer att belasta resultatet för kommunen 
2021. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/504
2021-05-27

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-27 
Hemställan från SBRF angående budgetunderskott 2020 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se  
maria.holmberg@stenungsund.se  
lars.klevensparr@rsgbg.se  
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Förbundsledningen sammanfattar det 
gångna verksamhetsåret
2020 var inledningsvis året då förbundet gavs 
förutsättningar och medel att genomföra sitt uppdrag. 
Organisationen har länge haft stora utmaningar i 
att skapa en fungerande organisation. Prioriterade 
områden för våren var därför struktur, organisation 
och att skapa en väl fungerande arbetsplats för alla 
medarbetare. 
Under våren fortsatte budgetarbetet för 2021 som 
föregicks av ett intensivt arbete där behovsanalyser 
och riskbilder bearbetades tillsammans med 
arbetstagarorganisationerna. Detta ligger till 
grund för det förslag som presenterades för 
medlemskommunerna. Förslaget återremitterades 
från medlemskommunerna för att arbeta fram ett 
kostnadseffektivare förslag. 
I slutet av februari tillsattes förbundsdirektörsposten 
och under sommaren fattades det beslut om 
budgetförslaget för 2021 utifrån det förslag som 
återremitterades från medlemskommunerna. 
Beslutet innebar en utökad budget på 7 100 tkr, en 
budget som ger utrymme för den operativa förmåga 
förbundets riskbild kräver. 
Ett intensivt arbete inom organisationen och 
tillsammans med arbetstagarorganisationerna 
utmynnade i beslut om att tillsätta befintliga vakanser 
i den operativa organisationen som var tänkt att 
sjösättas vid årsskiftet 2020 – 2021, men av olika skäl 
blev försenat till vecka 6, 2021. 

I september 2020 fattade Arbetsmiljöverket beslut 
om dels ett förbud samt ett föreläggande. Förbudet 
handlade om att förbundet inte fick använda sig 
av extra övertid för sina anställda. Föreläggandet 
handlade om att förbundet ska bemanna upp 
den operativa organisationen till den fastslagna 
minimibemanningen som är beslutat i gällande 
handlingsprogram samt att förmågebeskrivningarna 
för den operativa personalen ska vara tydlig. Vid 
årsskiftet beslutade Arbetsmiljöverket att avsluta 
ärendet som rörde de två punkterna i föreläggandet. 
Dock ligger beslutet om förbud kvar gällande extra 
övertid. 

Förbundet har även under 2020 fortsatt med 
det interna utvecklingsarbetet. Det har handlat 
om att säkerställa personalplaneringen, 
utveckla budgetuppföljningen samt övrig 
verksamhetsuppföljning. Andra HR-relaterade 
utvecklingsfrågor har behandlats under året, såsom 
att tillsammans med fackliga organisationer utvecklat 

en rekryteringspolicy för förbundet. 
Under våren 2020 rekryterades 10 heltidsbrandmän 
till förbundet. Under hösten rekryterade ytterligare 
10 brandmän samt 6 brandmän i en utökad 
grundbemanning. Allt i syfte att nå en acceptabel nivå 
för att klara numerären i gällande handlingsprogram. 

Under året har förbundet arbetat för att 
utveckla dialogen och samverkan med 
arbetstagarorganisationerna, en ökad förståelse 
parterna emellan bidrar till ett bättre framåtriktat 
arbete. Detta är en avgörande hörnsten i förbundets 
framtida utveckling inom flertalet områden. 
Förbundet verkar fortsatt för en djupare samverkan 
mellan parterna. 

Under senare delen av 2020 har 
medlemskommunerna diskuterat allt intensivare om 
förbundets framtid. Tjörn har lämnat in en begäran 
om utträde ur förbundet samt föreslagit de övriga 
två medlemmarna om att upplösa förbundet. Lilla 
Edet och Tjörn har lämnat in en intresseanmälan 
till att ingå i ett annat räddningstjänstförbund, 
samtidigt har Stenungsund beslutat om att utreda 
förutsättningarna för att driva räddningstjänst i egen 
kommunal regi. Dessa processer kommer att fortgå 
under större delen av 2021. Av denna anledning 
fattade förbundsdirektören beslut om att pausa 
alla större organisatoriska förändringar till dess att 
medlemskommunernas utredningar kartlagt framtida 
riktning.

Avslutningsvis vill vi tacka all personal, ledning och 
direktion för era värdefulla insatser och för ert 
engagemang under det gånga verksamhetsåret. 
Ett särskilt tack för att ni tagit stort ansvar, gjort 
anpassningar och uppoffringar med anledning av 
Covid-restriktionerna. 

Marcus Sundberg 
Förbundsdirektör

Linda-Maria Hermansson 
Ordförande Direktionen
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Omvärldsanalys
Förändringar i Lagen om skydd mot 
olyckor 
Vid årsskiftet 20/21 träder förändringar i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft.
Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga 
olyckor och minska skador till följd av olyckor. 
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad 
styrning av kommunernas verksamhet, bland annat 
genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB får genom 
förändringarna även utökade befogenheter att under 
vissa förutsättningar prioritera och fördela resurser.
Förändringar i lagstiftningen innefattar följande 
områden, föreskrifter om handlingsprogram, 
kommunal tillsyn, undersökningsrapporter, samt 
föreskrifter om ledningssystem. 

Covid 19
2020 kommer utan tvekan att vara det året hela 
världen associerar med Corona och Covid-19. 
Den rådande pandemin har och kommer fortsatt 
att begränsa verksamheten i flera avseenden. I 
mars månad beslutade förbundets räddningschef 
att upprätta en särskild stab för hantering och 
beredning av interna riktlinjer och restriktioner.  
Eftersom räddningstjänst är en samhällsviktig 
verksamhet är det extra viktigt att åtgärder vidtas 
för att minskad smittspridning och att nödvändiga 
säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda vår personal 
såväl på olycksplats som vid stationsarbetet. Utöver 
stärkt och förändrad skyddsutrustning och rutiner 
till den operativa personalen har förändringar gjorts 
hos den administrativa personalen och stora delar 
av personalen har arbetat hemifrån. Alla externa 
utbildningsinsatser har sedan början av april varit 
inställda i syfte att minska smittspridning samt att 
det i ett tidigt skede beslutades om besöksförbud 
på samtliga stationer. Utöver stabsarbetet har 
täta avstämningar med övriga räddningstjänster i 
Göteborgs Regionen (GR) genomförts för att uppnå 
samsyn i riktlinjer avseende rutiner för den operativa 
personalen vid insats.

Avtal
Förbundet har tecknat serviceavtal på samtliga 
fordon. Avtal gällande förbundets digitala 
verksamhetsstöd med Lunds Programarkitekter 
har förnyats. Förbundet har även tecknat nytt avtal 
med Myndigheten för Samhällskydd och beredskap 
angående nationell kemberedskap. Under året 
har förbundet avslutat tidigare avtal med Tjörns 
kommuns omsorgsförvaltning samt avtalet gällande 

Tjänsteman i beredskap (TIB) på Tjörn. Samarbets- 
och samverkansavtal mellan förbundet och 
kemiindustrierna i Stenungsund har sagts upp för 
omförhandling. 

Olycksförebyggande och 
trygghetsskapande
För att skapa ökad trygghet, säkerhet och närhet 
till medlemskommunerna och dess invånare deltar 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 
vid eller arrangerar flertalet informations- och 
utbildningsinsatser runt om i förbundsområdet. 
Under året har den normala information- och 
utbildningsverksamheten varit högst begränsad på 
grund av rådande pandemi. Den bästa olyckan är den 
som aldrig inträffar och därför har det varit viktigt att 
med hänsyn till restriktioner nå medborgarna men 
i år genom andra former och kanaler. Samverkan 
med andra aktörer har därför varit extra viktigt under 
2020. Förbundet har deltagit i ett trygghetsskapande 
kontaktnät med representanter från Tjörn och 
Stenungsund kommuner, Polisen, Stenungs torg 
och trygghetsvandrarna. Representanterna har 
genomfört möten varje vecka med syftet att få en 
gemensam lägesbild samt identifiera behov av 
åtgärder för att öka tryggheten i kommunerna. I 
samverkan med Lilla Edets kommun och Polisen 
har arbetet pågått på liknande sätt, det är viktigt att 
kommunerna tillsammans med myndigheterna möter 
medborgarna. Detta för att bygga bra relationer 
och skapa förtroende då det utgör grunden i det 
olycksförebyggande arbetet.

Samverkan inom Västra 
Götaland 
SBRF deltar i Räddsam VG, ett samverkans forum för 
räddningstjänstorganisationer inom Västra Götaland. 
Årets ledningskonferens genomfördes digitalt på 
grund av rådande pandemi, förbundsdirektör, 
räddningschef samt direktionens ordförande 
deltog som representanter för förbundet. 
Konferensen diskuterade utvecklingsfrågor, årets 
utbildningsverksamhet samt kommande års 
verksamhetsplaner. MSB deltog vid konferensen och 
redogjorde för kommande lagförändringar inom 
lagen om skydd mot olyckor. Något som kommer 
kräva ett arbete för samtliga organisationer, och 
samtidigt förtydliga lagstiftarens intentioner.
Samarbetet inom räddsam VG är fortsatt viktigt och 
har betydelse i dialogen med statliga myndigheter och 
organisationer, inte minst när det avser remisser.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Måluppföljning
SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna 
Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Förbundet har 
cirka 200 medarbetare som tillsammans arbetar 
för medborgarnas säkerhet. Samtliga medarbetare 
arbetar för att nå visionen om ett tryggt och säkert 
samhälle för alla.

Uppdrag
Uppdraget är att förebygga olyckor och att
snabbt och effektivt genomföra olika typer av
räddningsinsatser. SBRF:s vision är ett säkert och 
tryggt samhälle för alla som bor, verkar och vistas i 
förbundets område. 

Visionen ”ett säkert och tryggt samhälle för alla” 
införlivas genom förbundets inriktningsmål, i syfte 
att skapa en bättre vardag för medborgarna i 
medlemskommunerna. 

Direktionen har antagit två finansiella mål och tre 
inriktningsmål vilka är fördelade på 13 prestationsmål 
för verksamheten 2020. Dessa mål följer det för  
förbundet fastslagna handlingsprogram enligt Lagen 
om skydd mot olyckor (fastställdes under 2018 av  
direktionen) och är uppdelade på operativ och  
förebyggande verksamhet.

Utvärdering av måluppfyllnad
För att kunna mäta hur pass väl respektive mål 
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje 
prestationsmål från 0 till 100 %, 100 % betyder 
att prestationsmålet är helt uppfyllt. För att få en 
indikation på hur bra ett säkerhetsmål uppfylls räknas 
ett medelvärde ut för de prestationsmål som lyder 
under inriktningsmålet. Om ett mål ej uppfyllts till 
100 % skall en förklaring redovisas. Utvärderingen 
skall vara utförd inför framtagandet av den årliga 
verksamhetsplanen. Ansvarig för att utvärdering 
av måluppfyllnad utförs är chef för förebyggande 
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) och 
chef för operativ verksamhet (mål för operativ 
räddningstjänst).

Måluppföljningen visar att de finansiella målen 
uppfylls till 100% samt att utfallet för inriktningsmålen 
uppskattas till 47%. Inget av de antagna 
inriktningsmålen uppfyllda däremot är tre av de 
13 prestationsmålen uppfyllda. Med anledning av 
inriktningsmålens resultat sammantaget med årets 
resultat uppnås inte god ekonomisk hushållning. I 
balanskravsutredningen beskrivs vilka åtgärder som 
kommer att vidtas under nästkommande år.

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

Resultat finansiella mål
Förbundets finansiella mål är: 

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

Utfallet för 2020 är att 11% är egenfinansiering. 
Vilket innebär att målet är uppfyllt till 100% 

• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel 

Under perioden har inga reinvesteringar skett, utan 
enbart nyinvesteringar 

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

Förbundets redovisade måluppfyllnad är i hög utsträckning påverkad med anledning av den pågående Covid-19 
pandemi. Striktare rekommendationer från samhället och förbundets framtagna riktlinjer med anledning av 
Covid-19 har försämrat delårsprognosen. 

Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka

Prestationsmål förebyggande
1-A Räddningstjänsten ska kontinuerligt informera och ge rådgivning till allmänheten om skydd mot olyckor.
1-B Verka för att enskilda att själva agera i samband med brand, förbundet ska utföra hembesök för att höja 
kompetens gällande brandskyddsåtgärder. (KUB)
1-C Räddningstjänsten ska kunna erbjuda utbildningar med avseende på skydd mot olyckor. (Antal utbildnings-
tillfällen)
1-D Förbundets alla skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 skall ges kunskaper om brandrisker, hur man skyddar sig mot 
bränder och personolyckor samt allmän riskmedvetenhet.
1-E Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommuns personal skall kontinuerligt (minst vart tredje år för vård-
personal och minst vart fjärde år för övriga) utbildas i förebyggande skydd mot olyckor och skadeavhjälpande 
åtgärder.

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

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

1A

1B

1C

1D

1E

Kommentar till ej uppfyllda mål  

1-A Rådgivning m.m. har fungerat normalt. Däremot har informationsinsatser på plats ej kunnat genomföras 
p.g.a. SBRF:s framtagna riktlinjer med anledning av Covid-19. Målet har därmed ej uppnåtts.
1-B Har ej kunnat genomföras p.g.a. samhällets rekommendationer och SBRF:s framtagna riktlinjer med anled-
ning av Covid-19. Målet har därmed ej uppnåtts.
1-C - E Har ej kunnat genomföras p.g.a. SBRF:s framtagna riktlinjer med anledning av Covid-19. Målet har där-
med ej uppnåtts.
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Inriktningsmål 2: Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska  
omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i bostad 

Prestationsmål förebyggande
2-A Samtliga bygglov som beviljas i förbundet skall få det brandtekniska myndighetsstöd som krävs för att mini-
mera skador på människor, egendom och miljö i händelse av brand.

Prestationsmål operativt
2-B Utföra områdesbesök där brandskyddsinformation erbjuds. Årligen skall minst 5 områdesbesök utföras per 
område (KUB).
2-C Verka för att enskilda med begränsad förmåga att själva agera i samband med brand, ska erbjudas individan-
passade brandskyddsåtgärder.
2-D Objektsorienteringar vilka leder fram till framtagande av insatsplaner ska genomföras i bostadsområden.
2-E Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad och öva detta regelbundet (minst årligen) i realistisk miljö.

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

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

2A

2B

2C

2D

2E

Kommentar till ej uppfyllda mål
2-B - D Har ej kunnat genomföras p.g.a SBRF:s framtagna riktlinjer och restriktioner med anledning av Covid-19. 
Målen har därmed inte uppnåtts. 
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Inriktningsmål 3: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större och 
mer omfattande brand

Prestationsmål förebyggande
3-A Verka för att nivån på det byggnadstekniska brandskyddet höjs i byggnader inom förbundet. Detta mål skall 
specificeras i den årliga tillsynsplanen.
3-B Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor skall utföras kontinuerligt enligt årligen framtagen tillsynsplan som 
skall beakta risken för att brand i byggnad utvecklas till större och mer omfattande brand.

Prestationsmål operativt
3-C All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand i byggnad för att kunna ge 
råd till den enskilde och för att kunna utveckla förmågan att effektivare genomföra räddningsinsatser.

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

Uppfyllnadsgrad 
0-25%

Uppfyllnadsgrad 
26-50%

Uppfyllnadsgrad  
51-75%

Uppfyllnadsgrad 
76-100%

3A

3B

3C

Kommentar till ej uppfyllda mål
3-A Har ej kunnat genomföras tillfullo på grund av vakanser inom avdelningen. Dessutom infördes strikta mötes-
restriktioner under hösten 2020 inom SBRF för att minimera risken för smittspridning av Covid-19, vilket ledde till 
att tillsynsverksamheten begränsades.
3-B Under hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner inom SBRF för att minimera risken för smittspridning 
av Covid-19, vilket ledde till att tillsynsverksamheten begränsades. Målet har därmed ej uppnåtts.
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Ekonomisk analys
 
Resultatanalys
Förbundet redovisar för 2020 ett negativt 
resultat på 3 750 tkr. I resultatet ingår intäkt från 
medlemskommunerna avseende återställande 
av det negativa resultatet för åren 2017 och 
2019 med 6 739 tkr. Vid jämförelse med 2019 års 
resultat på – 2 413 tkr ingick även där extraordinära 
intäkter från Myndigheten för samhällsskydd, 
MSB, avseende en större brand våren 2019 samt 
från medlemskommunerna om återställande av 
underskott för 2018.

Det negativa resultatet för 2020 uppstår till följd 
av följande faktorer. En extraordinär intäkt från 
medlemskommunerna, ett statsbidrag som avseer 
kompensation för arbetsgivaravgifter samt ökade 
sjuklönekostnader i samband med pandemin. Vidare 
har personalkostnaderna överskridit budget, vilket 
förklaras med att verksamheten haft många vakanta 
tjänster. För att bibehålla den operativa förmågan 
har bemanning av heltid-och deltidspersonal 
varit nödvändig. Avsättning för pensioner och 
semesterlöneskuld har ökat. 

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

Balanskravsresultatet är negativt vilket innebär att 
kostnaderna översteg intäkterna. 
Det ackumulerade underskottet för 2017 - 2020 
uppgår till -10 487 tkr. Under hösten 2020 beslutade 
respektive medlemskommuns fullmäktige att 
täcka det ackumulerade underskottet 2017-2019 
med 6 739 tkr. För budgetåret 2021 har respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige beslutat om 
en ökad budget till förbundet med totalt 7 100 tkr.

Avstämning av balanskrav, tkr 2018 2019 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen -4 831 -2 413 -3 750 
 - Samtliga realisationsvinster - - -
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -
 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -
 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -
 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4 831 -2 413 -3 750 
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -

Balanskravsresultat -4 831 -2 413 -3 750 
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Intäkter och kostnader 
Resultatet efter finansiella poster är negativt med  
10 489 tkr. 
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag 
2020 samt återställande av underskott 2017-
2019) uppgår till 15 917 tkr. Statsbidrag med 
anledning av Covid-19 har påverkat intäkterna 
med 735 tkr. Statsbidraget avser kompensation för 
arbetsgivaravgifter samt för höga sjuklönekostnader. 
Under rådande omständigheter med pandemin har 
förbundets intäkter avseende externa utbildningar 
och tillsynsverksamhet minskat jämfört med 
föregående år. Intäkter för obefogade automatiska 
brandlarm är lägre än föregående år.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna, 
Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund, ersätter förbundet 
med beslutad andel enligt förbundsordningen. 
Medlemsintäkterna motsvarar ca 75% av förbundets 
intäkter. Utöver medlemsintäkterna tillkommer även 
intäkter för samverkansavtalet mellan förbundet och 
industrierna.

Verksamhetens kostnader uppgår till 74 588 tkr, att 
jämföra med 72 372 tkr 2019.  Personalkostnaderna 
är den enskilt största kostnadsposten och utgör 
70% av förbundets totala kostnader. I samband med 
pandemins utbrott bildades en stabsorganisation 
vilket har medfört ökade personalkostnader. 
Under året har verksamheten haft många vakanta 
tjänster, både inom operativ ledning och inom 
utryckningsverksamheten. För att bibehålla den 
operativa förmåga har inköp samt bemanning av 
heltid-och deltidspersonal varit nödvändig, vilket lett 
till att bemanningen inte kunnat anpassas till budget. 

Pensionsavsättningen, vilket innefattar avsättningen 
till förmånsbestämd ålderspension, FÅP, samt 
avgiftsbestämd ålderspension, har ökat från 
föregående år med 3 400 tkr. Den största 
förändringen är ökningen av förmånsbestämd 
ålderspension FÅP.  Pensionsavsättningen är baserad 
på uppgifter från KPA pension per 2020-12-31. En 
förklaring till denna ökning är att KPA successivt har 
flyttat över underlag från KPA:s gamla system till det 
nuvarande systemet. För SBRF:s del innebär det att 
ökningen påverkas av att det kommit in underlag 
tillhörande SBRF med anställningstider från tidigare 
arbetsgivare till det nya systemet först nu under 2020. 
Förändringen av semesterlöneskulden påverkar 
resultatet med -470 tkr.

Övriga kostnader har ökat med 10 % jämfört 
med budget där de största kostnadsposterna 
är tecknande av serviceavtal för förbundets 
fordon, ersättning till annan räddningstjänst för 
större räddningstjänsthändelser, kostnader för 
hälsofrämjande åtgärder samt kostnader för HR 
resurs. Årets utfall för kapitalkostnader är lägre än 
budgeterat. Några större investeringar har flyttats till 
2021, till stor del beroende på att leveranser inte har 
kunnat genomföras på grund av pandemin.

Finansnetto
De finansiella nettokostnaderna uppgår till  
97 tkr. Räntekostnader för upptagna reverslån 
avseende anläggningstillgångar med respektive 
medlemskommun uppgår till 88 tkr. 

Avskrivningar och investeringar
Årets avskrivningskostnader är bättre än budget med 
1 162 tkr. Investeringsbudgeten har reviderats under 
året då flera större investeringar flyttats fram till 2021 
på grund av försenade leveranser med anledning av 
Covid-19. Under året har förbundet investerat i miljö 
och skogsbrandscontainrar, kemskyddsdräkter samt 
AC utrustning. Investeringen avseende utrustning till 
en reservbil är pågående till 2021. Under året har ej 
kvarvarande anläggningstillgångar utrangerats. 

Avsättningar
I avsättning för pensioner ingår hela 
pensionsåtagandet samt avsättning till 
förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd 
ålderspension avser pension för inkomstdelar över 
7,5 basbelopp. Vad gäller pensioner intjänade före 
2017 finns avsättning i respektive medlemskommun.  
Avsättningen som avser den förmånsbestämda 
ålderspensionen uppgår till 8 702 tkr. Avsättningen 
har ökat vilket förklaras med att KPA successivt 
har flyttat över underlag från KPA:s gamla 
system till det nuvarande systemet. Vidare 
har prognosparametrarna vad gäller pris- och 
inkomstbasbelopp påverkats av Covid-19 pandemin, 
där KPA uttrycker en osäkerhet i prognoserna. 

Fordringar och skulder
Den upparbetade semesterlöneskulden uppgår till  
2 715 tkr. Reverslån på 4 380 tkr finns upptagna med 
ägarkommunerna avseende övertagande av befintliga 
anläggningstillgångar. Vid förbundets bildande 
skedde ett övertagande av anläggningstillgångar 
från medlemskommunerna. Detta övertagande 
finansierades genom ett reverslån mot respektive 
kommun. Reverslånen amorteras i takt med 
avskrivningarna av tillgångarna med en internränta 
om 1,75%.

Soliditet och förpliktelser
Soliditeten talar om hur stor del av förbundets 
tillgångar som finansierats med eget 
kapital. Soliditeten redovisas inklusive hela 
pensionsåtagandet. Soliditeten har försämrats jämfört 
med föregående år och uppgår till -86,4 %. 
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av 
panter eller ansvarsförbindelser.
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Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning
Då konkurrensen om medarbetare ökar inom 
räddningstjänsten krävs det att förbundet attraherar 
och behåller kompetent och erfaren personal. 
Förbundet måste därför vara en attraktiv arbetsgivare 
dit personer söker sig och trivs på sitt arbete.
Detta är en förutsättning för en högpresterande 
verksamhet. Arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsgivare är därför en strategisk angelägenhet 
av största vikt och det ska genomsyra alla 
arbetsprocesser.

SBRF arbetar nu med den framtagna 
rekryteringsprocessen och ser till att alla chefer och 
stödfunktioner följer denna. Syftet med att följa 
processen är att höja kvalitén i rekryteringarna och 
att sätta fokus på kandidatupplevelsen. Dessutom 
har utbildning getts till alla chefer och fackliga 
representanter i kompetensbaserad rekrytering. SBRF 
har fortsatt utmaningar med att rekrytera personal till 
RiB-verksamheten. Denna verksamhet med brandmän 
i beredskap bygger på att personen har annan 
huvudsaklig arbetsgivare men ska kunna rycka ut vid 
larm. Rekryteringsproblem inom förbudsområdet 
beror delvis på att kommuninvånare pendlar ut från 
bostadsorten till arbete på annan ort, vilket innebär 
att beredskap inte kan hållas dygnets alla timmar. 
Ett arbete är initierat för att identifiera möjligheterna 
för medlemskommunernas kommunanställda att bli 
brandman i beredskap inom SBRF. Detta kommer att 
fortsätta under 2021. 

Räddningsvärn
Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är
den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att
tillgå på förbundets skärgårdsöar. Ofta är närmaste
förstärkning styrka från brandstation cirka 20
min bort och räddningsvärnet finns för att kunna
kompensera den långa insatstiden. Räddningsvärnet
kan snabbt vara på plats och är inte beroende av färja
eller liknande för att nå olycksplatsen utan kan snabbt
påbörja en första insats. Räddningsvärnspersonal
med anmäld tjänsteplikt uppgick vid mättillfället
2020-12-31 till 48 personer. 

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

Under hösten genomfördes besök hos samtliga 
värn och med värnansvariga på plats. Förbundet 
behöver vidare analysera räddningsvärnens framtida 
utveckling och personalförsörjning kan ske, ett arbete 
som behöver prioriteras.
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RÄDDNINGSVÄRN
RÄDDNINGSSTATIONER

Arbetsmiljöarbete
Förbundet har under hösten arbetat med 
framtagande av en ny medarbetarundersökning som 
ska genomföras under februari 2021, den kommer 
vara en uppföljning på den medarbetarundersökning 
som gjordes 2019. Arbetsmiljöarbetet är ett pågående 
arbete som under året resulterat i revideringar och 
framtagandet av nya rutiner och policys. Bland annat 
har rekryteringspolicyn färdigställts och rutiner för 
den operativa bemanningen justerats. Utbildning 
för förbundets skyddsombud tillsammans med 
arbetsgivaren i Systematisk arbetsmiljöarbete 
har genomförts, detta för att stärka kunskaperna 
kring arbetsmiljöansvaret. Förbundet har fortsatt 
ett stort behov av att utveckla arbetsmiljöarbetet, 
vilket kommer att fortsätta under 2021. Ett annat 
fokusområde under året har varit att se över 
bemanningsstrategin. Detta i syfte att få till en 
bemanningsplanering som är proaktiv, effektiv och 
som följer verksamhetens behov. 

Jämställdhet och mångfald
En räddningstjänsts främsta uppgift är att skapa 
trygghet och säkerhet i samhället, oavsett om det 
gäller människor, egendom eller miljön. Förbundet 
arbetar med, förutom att släcka bränder, att finnas 
nära invånarna och vara en bra representant för det 
samhälle förbundet verkar i. Förbundet arbetar därför 
aktivt med att ha en integrerad mångfald och
jämställdhet i hela organisationen.

Området SBRF
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Vid mättillfället den 31 december 2020 var antalet 
månadsavlönade anställda i förbundet 56 personer. 
Antalet tillsvidareanställda var 53 och antalet 
visstidsanställda var tre. Utöver dessa anställningar 
fanns vid mättillfället en konsulttjänst i förbundet. 
En stor del av förbundets bemanning består av 
brandmän anställda på RiB-avtalet, dessa uppgick vid 
mättillfället till 81 personer. 

Antal 
anställda

Allmänna 
bestämmelser 

(AB)

Räddnings-
personal i 

Beredskap (RiB)
Män 45 80
Kvinnor 8 1
Totalt 53 81

Antal 
anställda

Heltid Deltid

2020 2019 2020 2019
Män 45 34 80 107
Kvinnor 8 6 1 1
Totalt 53 40 81 108

Sysselsättningsgrad
Av de 53 tillsvidareanställda har 52 personer 
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de 
månadsavlönade är 99,5%.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-dec 2020 var 
6,55 % vilket är en ökning med 4,46 % jämfört med 
2019. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och 
män redovisas inte av integritetsskäl. Statistiken 
är framtagen den 31 december och gäller 
månadsavlönade (AB) alla anställningsformer. 

Sjukfrånvaro 
per 
åldersgrupp

jan-dec 
2020

jan-dec 
2019

< 29 år 2,21 % 1,66 %
30-49 år 6,98 % 0,75 %
> 50 år 7,03 % 5,11 %
Totalt 6,55 % 2,09 %

 

Löneöversyn
Då avtalsrörelsen blev senarelagd har 2020 inneburit 
generella ökningar för brandmän på AB på 2,18 % 
och för Räddningspersonal i beredskap (RiB) på 3,8 %. 
Resterande medarbetares löneöversyn är ej fastställd. 
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Resultaträkning, tkr
Not 2020 2020 2019

Utfall Budget Utfall
Verksamhetens intäkter 2 15 917 16 635 18 507

Verksamhetens kostnader 3 -71 875 -60 174 -69 178

Avskrivningar 4 -2 612 -3 774 -3 021

Verksamhetens nettokostnader -58 570 -47 313 -53 692

Kommunbidrag 5 47 443 47 443 46 162

Kommunbidrag återställande 
underskott 2017-2019

5 6 739 4 831

Statsbidrag Covid-19 5 735 -

Verksamhetens resultat -3 653 130 -2 699

Finansiella intäkter 4 - 16

Finansiella kostnader 6 -101 -130 -173

Resultat efter finansiella poster -3 750 0 -2 856

Extra ordinära poster 7 443

Årets resultat -3 750 0 -2 413

2020 2019
Maskiner och inventarier 8 8 206 10 411

Anläggningstillgångar 8 206 10 411
Kortfristiga fordringar 9 2 651 25 000

Plusgiro Nordea 1 275 -

Omsättningstillgångar 3 926 25 000
TILLGÅNGAR 12 132 35 411
Ingående eget kapital -6 738 -4 325

Årets resultat -3 750 -2 413

Eget kapital -10 488 -6 738
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 10 7 003 3 573

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 10 1 699 867

Avsättning för pensioner och liknande 8 702 4 440
Checkräkningskredit 12 6 495

Långfristiga skulder 11 4 380 6 650

Kortfristiga skulder 12 9 538 24 564

Skulder 13 918 37 709
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12 132 35 411

Soliditet -86,4% -19,0%

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning, tkr
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Kassaflödesanalys, tkr
Not 2020 2019

Löpande verksamhet
Rörelseresultat -3 750 -2 413

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- avskrivningar 2 612 3 021

Förändring av avsättning till pensioner inkl löneskatt 4 262 -350

Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 3 124 258
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 22 350 -5 473

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -15 026 9 447

Kassaflöde löpande verksamhet 7 324 3 974

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -408 -3 531

Kassaflöde investeringsverksamhet -408 -3 531

Ökning/minskning av långfristig skuld 11 -2 270 -2 832

Kassaflöde finansieringsverksamhet -2 270 -2 832

Ökning /minskning av likvida medel 1 275 -2 131

Likvida medel vid årets början 0 2 131

Likvida medel vid årets slut 1 275 0
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LÄGG IN BILD

NOTER
Redovisningsprinciper
I detta avsnitt beskrivs de redovisningsprinciper som 
används av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 
Principerna syftar till att ge en god bild över 
förbundets ekonomiska resultat.

Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), 
tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper 
överensstämmer i huvudsak med Kommunal 
Redovisningslag (KRL) samt de rekommendationer 
som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 
Intäkterna redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöra förbundet och de kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.
Kundfordringar äldre än tre månader har upptagits 
som osäker fordran.
Undantag till ovanstående principer och 
rekommendationer är:
Rekommendation RKR 11.4 angående materiella 
anläggningstillgångar. Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund har ännu inte börjat tillämpa 
komponentavskrivning. Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar består till största delen av 
räddningsfordon. Fordon har i sin helhet samma 
förbrukning och nyttjandeperiod och förbundets 
bedömning är att varje fordon består av en 
komponent.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
har använts som i den senaste årsredovisningen 2019.

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

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

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

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

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden per 2020-12-31 finns upptagen 
i förbundet som semesterlöneskuld för intjänad 
semester. Semesterlöneskulden har förändrats med 
2020 års förändring.
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Not 2  Verksamhetens intäkter 2020 2019
Samv, avtal med industrier i Stenungsund 10 678 11 354

Tilläggsuppdrag Tjörn 420 386

Tilläggsuppdrag Lilla Edet 868 753

Mynd, för samhällsskydd och beredskap 520 376

MSB hjärtum branden 0 1 405

Automatlarm 2 016 2 483

Utbildning 125 367

Avgift tillstånd/tillsyn 226 320

Övrigt 1 064 1 063

Summa 15 917 18 507

Not 3  Verksamhetens kostnader
Arvoden 212 201

Lönekostnader 35 987 34 490

Personalomkostnader 10 733 10 707

Pensioner särskild löneskatt 1 171 1 041

Pensioner 5 141 4 395

Lokaler 4 370 4 350

Material 9 361 9 382

Främmande tjänster 4 901 4 612

Summa 71 875 69 178

Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan 2 612 3 021

Summa 2 612 3 021

Not 5 Kommunbidrag
Kommunbidrag Stenungsund 14 951 14 545

Kommunbidrag Tjörn 18 333 17 845

Kommunbidrag Lilla Edet 14 159 13 772

Kommunbidrag 2017-2019 6 739 4 831

Statsbidrag Covid-19 735

Summa 54 917 50 993

Not 6 Finansiella kostnader
Ränta reverslån 88 128

Avgift bank 10 27

Ränta skattekonto 3 18

Summa 101 173

Not 7 Extra ordinära poster
MSB - Schablonintäkt - 443

Summa - 443

nf

Not 8 Anläggningstillgångar 2020 2019
Byggnadsinventarier 52 52

Bilar och andra transportmedel 12 560 12 660

Förbättringsutg på fastigheter 635 635

Övriga maskiner och inventarier 6 531 6 820

Ack av- och nedskrivningar -11 761 -9 756

Pågående 189 -

Summa 8 206 10 411

Not 9 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 819 23 934

Värdereglering kundfordringar 0 -38

Justering nettolöner 25 -

Löneskulder 96 0

Avräkning för skatter och avgifter 74 105

Fordran mervärdesskatt 865 292

Beräknad ing mervärdesskatt, 
förvärv från utlandet

0 16

Övriga interimsfordringar 772 691

Summa 2 651 25 000

Not 10 Avsättning för pensioner och liknande
Förmånsbestämd avsättning 7 003 3 573

Särskild löneskatt 1 699 867

Summa 8 702 4 440

Not 11 Långfristiga skulder

Reverslån med ägarkommunerna 6 650 9 482

Amortering -2 270 -2 832

Summa 4 380 6 650

Not 12 Kortfristiga skulder

Checkkredit kortfristig del - 6495

Leverantörsskulder 2 048 2 962

Personalens källskatt 1 020 1 026

Upplupna löner 2020 650 -

Upplupna semesterlöner 2 715 2 242

Särskild löneskatt 425 671

Avgiftsbestämd ålderspension 1 751 1 692

Övriga interimsskulder 929 15 971

Summa 9 538 31 059

 Särskild upplysning
Not 13 Räkenskapsrevision

Revisionsuppdrag 98 84

- varav  räkenskapsrevision 33 32

Kostnad för räkenskapsrevision avser de kommunala        
revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport 
samt årsredovisning.

Noter
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DRIFTS- 
REDOVISNING
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
verksamhet består av förtroendevalda politiker från 
medlemskommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla 
Edet, förbundsledning där förbundets administration 
ingår, operativ samt förebyggande avdelningar.

Resultat i förhållande till 
budget
Resultatet för SBRF uppgår till – 3 750 tkr.
Den enskilt största posten är en intäkt på 6739 tkr 
avseende återställande av 2017-2019 års underskott. 
Övriga avvikelse presenteras mer i den ekonomiska 
analysen, samt nedan i varje verksamhet. 

Förtroendevalda 
Årets utfall för politiska arvoden till förbundets 
förtroendevalda är positivt med 145 tkr. Den 
positiva avvikelsen är främst beroende av lägre 
arvodeskostnader. 

Förbundsledning
Förbundsledning som innefattar all 
förbundsadministration samt förbundsövergripande 
kostnader, redovisar ett underskott på 959 tkr. 
Förbundet har under året haft en ansträngd 
personalsituation, vilket inneburit att kostnaderna 
för företagshälsovård ökat markant jämfört med 
föregående år. Under året har även kostnad för HR 
ökat. 

Operativ avdelning
Den operativa verksamheten redovisar ett underskott 
på 7 812 tkr. Förklaringen till underskottet är dels 
minskade intäkter för bland annat automatiska 
brandlarm, dels ökade personalkostnader, beroende 
på att den operativa verksamheten har fortsatt 
haft behov av att köpa in personal för att besätta 
vakanser på heltid-och deltidspersonal. Orsaken till 
de ökade personalkostnaderna är personalbrist. För 
att bibehålla den operativa förmågan har dessa inköp 
samt bemanning av heltidspersonal varit nödvändig, 
vilket lett till att bemanningen inte kunnat anpassats 
till budget. 
Vidare har kostnader för hjälp från annan 
räddningstjänstorganisation påverkat 
resultatet negativt. Detta med anledning av att 
förbundet haft några större och i tid utdragna 
räddningstjänsthändelser. Underskottet kan också 
härledas till att förbundet tecknat serviceavtal för 
samtliga fordon, något som är nödvändigt för att klara 
uppdraget.

Förbundet har under det gångna verksamhetsåret 
formellt sagt upp avtalet med kemiindustrierna 
i Stenungsund. Avtalsdiskussioner pågår för 
närvarande mellan parterna, och avtalet gäller till och 
med den 31 december 2021.

Övning och utbildningsverksamheten inom 
industristyrkan har fortsatt enligt plan men har 
samtidigt fått anpassats och till viss del begränsats 
med anledning av pandemin. De har även haft 
vakanser inom personalgruppen, ett arbete pågår för 
att besätta vakanta tjänster. 

Covid 19 har påverkat personalplaneringen inom 
den operativa verksamheten och medfört en viss 
kostnadsökning avseende inköp av personal, vid 
personabortfall. Personalresurser har samtidigt tagits 
i anspråk för arbete i förbundets stab samt övrigt 
arbete som härrör till Covid 19.

Tkr
Bokslut Bokslut Budget Avvi-

kelse2019 2020 2020
Förtroendevalda -475 -395 -540 145
Förbundsledning -10 615 -13 880 -12 921 -959

Operativ avdelning -32 777 -34 822 -27 010 -7 812
Förebyggande 
avdelning

-3 307 -3 495 -3 197 -298

Avskrivningar -3 021 -2 612 -3 774 1 162
Nettokostnad -50 195 -55 204 -47 443 -7 761

Finansverksamhet 42 508 43 980 47 443 -3 463
Statsbidrag Covid-19 735 735
Medlemsintäkt 2017-
2019 års underskott

- 6 739 - 6 739

Medlemsintäkt 2018 
års underskott

4 831 - - -

Schablonersättning 
MSB

443 - - -

Årets resultat -2 413 -3 750 0 -3 750
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Förebyggande avdelning
Förebyggande avdelningen redovisar för året ett 
underskott på 298 tkr. Även här har påverkan skett 
av Covid-19 då intäkterna minskat främst beroende 
på inställda externutbildningar. Vidare har pandemin 
påverkat att färre tillsynsbesök kunnat genomföras 
under året.

Avskrivningar
Utfallet för avskrivningskostnaderna är positivt med 
1 162 tkr då flera av de planerade stora investeringar 
skjutits till 2021 på grund av försenade leveranser 
med anledning av Covid-19.

Finansverksamhet
Under finansverksamheten redovisas bland annat 
avsättningen för pensioner samt förändring av 
semesterlöneskulden. Pensionsavsättningen har 
ökat med 3 400 tkr, där den enskilt största posten 
är ökningen för avsättning till förmånsbestämd 
ålderspension, FÅP. Semesterlöneskulden har under 
året ökat med 470 tkr. Statsbidrag med anledning av 
Covid-19 har påverkat intäkterna med totalt 735 tkr. 

INVESTERINGS- 
REDOVISNING
I tabellen nedan redovisas de investeringar som 
bokförts under 2020. 

Investeringsredovisning 
Tkr

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Avvi-
kelse

Personbil pickup 280 0 280

Utr till övningsanläggning 600 0 600

Miljöcontainer 40 40 0

Skogsbrandscontainer 70 52 18

Kemskyddsdräkter 120 114 6

Utrustning till reservbil 150 187 -37

Portabel Ac utrustning 40 15 25

Summa 1 300 408 892

Under året har förbundet investerat i miljö och 
skogsbrandscontainers, kemskyddsdräkter samt 
Ac utrustning. Investering av reservbil är pågående 
till 2021. Vad gäller investering i en ny pickup samt 
investeringar vid förbundets övningsanläggningar, har 
dessa skjutits upp till 2021. 
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Förebyggande 
Förbundets förebyggande arbete skall genomsyra 
hela organisationen och fokuseras på information, 
utbildning, rådgivning, samverkan och tillsyn. 
Organisationen skall förmedla förbundets 
förebyggande kunskap och arbeta med förebyggande 
åtgärder likvärdigt för att uppnå önskat effekt. 
Den operativa verksamheten skall deltaga i det 
förebyggande arbetet utifrån verksamhetens mål -och 
verksamhetsplan.

Medlemskommuner
Förbundet bistår och är en del av 
medlemskommuners säkerhetsarbete. Utöver att 
biträda dem vid svåra samhällsstörningar eller 
extraordinära händelser är förbundet behjälpliga i 
det dagliga säkerhetsarbetet i respektive kommun. 
Under året har förbundet tagit ett initiativ till 
utökad samverkan samt i syfte av att se över våra 
kontaktvägar i händelse av olyckor. Samarbetet 
skall identifiera våra behov samt möjliggöra att 
förväntningar och krav mellan förbundet och 
kommunerna kan tryggas.

Skapa förmåga att förebygga 
oönskade händelser
Genom att arbeta nära och tillsammans med samtliga 
förbundets medlemskommuner kan säkerheten med 
gemensamma krafter ökas.  Genom information och 
rådgivning ska förbundet möjliggöra den enskildes 
förmåga att förebygga och hantera olyckor. Utbildning 
sker kontinuerligt av medlemskommunernas 
anställda i bland annat brandkunskap för alla (BKA) 
och hjärt- och lungräddningsutbildningar (HLR).
Att utbilda medlemskommunernas skolelever är en 
viktig del av förbundets uppdrag. 
Ett uppdrag som startar redan i förskoleklasserna, 
med ett första möte där barnen ges information om 
brandskydd i hemmet såsom att alltid släcka levande 
ljus, kontroll av brandvarnare och vad man ska göra 
om det börjar att brinna. Utbildningen till skoleleverna 
pågår systematiskt under hela skoltiden.
Genom utbildning till skoleleverna skapas förståelse 
för räddningstjänstens arbete, och samtidigt kan 
effekt uppnås för att förebygga skadegörelse och 
anlagda bränder i medlemskommunerna.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1197 personer

Brandkunskap  
för alla   103

Information till 
allmänheten 7 tillfällen

Hjärt- och 
lungräddning 121

              deltagare

deltagare

Antal vi informerat/utbildat 2020

Information och förebyggande arbete
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Evenemang
Traditionen att hålla öppet hus under sportlovs-
veckan är ett uppskattat event på våra stationer 
från både besökare och personal. Förbundets 
stationer öppnar upp portarna för sportlovslediga 
barn och vuxna men även fritids och förskoleklasser. 
Utöver att visa besökarna brandstationerna och hur 
brandmännen arbetar, visas fordonen och barnen får 
även testa sina kunskaper i brandskydd i form av en 
tipspromenad. Besökarna får även prova på att släcka 
en mindre brand med brandfilt eller pulversäckare. 

I våras deltog förbundet på en yrkesmässa som hölls 
i Fuxernaskolan högstadiet i Lilla Edet. En mässa som 
lägger fokus på ungdomarnas tankar om framtida 
yrken. Förbundet var på plats och delgav information 
till eleverna om vad det innebär att vara brandman. 
Hur man kan jobba dels som heltidsbrandman och 
som brandman i beredskap (RIB).

Förbundet strävar efter att ha en aktiv roll vid 
evenemang i hela förbundets område. Likväl när det 
gäller att bistå med expertis inför evenemang som 
faktiskt deltagande för att visa verksamheten och 
för att utbilda och informera allmänheten i så stor 
utsträckning som möjligt. Denna del av verksamheten 
har varit begränsad under 2020 då ordinarie 
informationsinsatser har ej kunnat genomföras 
på grund av samhällets rekommendationer och 
förbundets framtagna riktlinjer med anledning av 
Covid-19. 

Individanpassat brandskydd 
Sedan 2016 har Sektor Socialtjänst i Stenungsunds 
kommun tillsammans med förbundet samverkat för 
att förbättra det individanpassade brandskyddet i de 
hushåll som är kopplade till larmenheten (boende 
med trygghetlarm) och hemtjänst. Detta har bland 
annat gjorts i form av en checklista där hemtjänst- och 
larmenhetspersonal tillsammans med den boende 
besvarat fem frågor om vilken säkerhet man har i 
hushållet. Under 2020 har 130 personer svarat på 
checklistan som tagits fram av förbundet.

Kan utrymma på ett säkert sätt

Ja 112 st Nej 18 st

Hanteras levande ljus säkert?

Ja 129 st Nej 1 st

Sker rökning på ett säkert sätt?

Ja 125 st Nej 5 st

Hanteras spisen på ett säkert sätt?

Ja 128 st Nej 2 st

Finns det fungerande brandvarnare? 

Ja 118 st Nej 12 st

Noteras kan att 9 % av hushållen som svarat, inte 
hade en fungerande brandvarnare. Detta har kunnat 
åtgärdas med hjälp av kommunens fixartjänst som 
satt upp brandvarnare där det saknats eller bytt 
batterier. De flesta som drabbas av dödsbränder 
är människor med begränsad förmåga att 
uppmärksamma eller hantera en brand och som inte 
bor på ett behovsprövat boende. Förbundet arbetar 
därför allt mer med individanpassat brandskydd. 
Under 2020 har SBRF tagit initiativ till att kunna få 
till stånd införande av individanpassat brandskydd 
i Lilla Edet och på Tjörn. I Stenungsund har arbetet 
fortgått med att stödja verksamheten (i huvudsak 
hemtjänsten) i arbetet med checklistor vid hembesök 
etc. 

deltagare
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Tillsyn
Tillsyn utförs enligt räddningstjänstens tillsynsplan 
antagen av direktionen. Det innebär att tillsyn 
genomförts på objekt skyldiga att lämna in skriftlig 
redogörelse för brandskyddet, samt verksamheter 
med tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv 
vara. Så kallad ”annan tillsyn” har också genomförts 
enligt tillsynsplanen med andra myndigheter, samt 
där förbundet fått kännedom om brister med mera. 
Under hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner 
inom SBRF för att minimera risken för smittspridning 
av Covid-19, vilket ledde till att tillsynsverksamheten 
avstannade. Därmed utfördes ett lägre antal tillsyner 
jämfört med ett ”normalår”. 

Tillsyn Antal

LSO 28 st
LSO+LBE 2 st
LBE 6 st
Totalt 36 st

Tillstånd Lagen om brandfarlig 
och explosiv vara (LBE)  
SBRF utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig 
och explosiv vara på delegation av förbundets 
direktion. Under året har 22 st tillstånd för brandfarlig 
vara handlagts, samt 7 st för explosiv vara.

Plan och bygglovsfrågor
Ett väl utvecklat samarbete finns med kommunernas 
plan- och bygglovsavdelningar. Förbundet har 
vid regelbundna veckomöten granskat drygt 
400 st bygglovsärenden och vid behov lämnat 
skriftligt yttrande. 53 st bygglovsärenden och 11 
st detaljplansärenden har skickats till förbundet 
på remiss. Förbundet har även deltagit på ca 10 st 
plangruppsmöten som kommunerna haft under året.

Övriga remissärenden 
SBRF är bland annat remissinstans åt 
polismyndigheten gällande offentliga arrangemang, 
mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden, samt 
åt alkoholmyndigheten gällande serveringstillstånd. 
Förbundet har besvarat 33 st övriga remisser under 
året.

Sotning
Förbundet handlägger tillstånd för fastighetsägare 
som vill sota sin egen fastighet. Under 2020 har 12 st 
tillstånd utfärdats.

33 st
Remissinsats åt 
bl a polisen
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33 st

Branden på Borealis
En räddningsinsats från det gångna verksamhetsåret 
vid en av våra industrier i Stenungsund krävde 
omfattade personalresurser och ett stort 
samverkansbehov. 

Den 9:e maj strax före klockan 21 fick förbundet 
larm om brand på Borealis krackeranläggning. Det 
visade sig vara en kompressor som av någon okänd 
anledning börjat brinna. Branden var omfattande med 
mycket värmestrålning som påverkade intilliggande 
rörgator och konstruktioner.  
Strax före styrkornas framkomst inträffade en 
mindre explosion. SBRF tillsammans med företagets 
driftpersonal startade kylning av intilliggande 
konstruktioner för att förhindra kollaps och nya 
utsläpp. Det fanns risk för ny och kraftigare explosion 
vilket medförde att räddningsledaren fattade beslut 
om att spärra av ca 300 meter runt branden. 

En del av infrastrukturen i Stenungsunds kommun 
blev påverkad av händelsen och rökutvecklingen 
syntes på långt håll. Händelsen var av media 
intressant. 

Resultatet av god samverkan mellan industrin och 
räddningstjänsten resulterade i att branden vid 
anläggningen kunde släckas efter ca 8 timmar.
Händelsen aktiverade det gemensamma 
ledningssystemet i GR, något som också bidragit till 
ett framgångsrikt resultat.

Efterarbetet med tillhörande personalgenomgångar, 
faktainsamling från händelsen och olycksutredning 
som i skrivande stund är framställd i färdigt skick, är 
mycket viktiga för lärandet från inträffad händelse.
Det interna arbetet med att bearbeta framtaget 
förbättringsförslag från händelsen, skall fortsätta för 
den operativa personalen under 2021, där även övriga 
organisationer inom GR systemledning kommer 
medverka.
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Insats och samverkan
Räddningsinsatser
Enligt Lagen som skydd mot olyckor (2003:778) 
är kommunens skyldighet att tillhandahålla 
räddningstjänst som innebär att förhindra och minska 
konsekvenserna av olyckor för alla som bor, verkar 
och vistas inom det geografiska områdesansvaret. 
Räddningstjänst enligt lag är endast motiverad med 
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det 
hotade intressets vikt, kostnader för insatsen och 
omständigheterna i övrigt. Räddningstjänsten skall 
planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 
effektivt sätt. 

Efterföljande åtgärder som händelserapporter, 
dokumentation om när räddningsledare avslutat 
räddningstjänst samt kommunens skyldigheter 
att undersöka olyckan i skälig omfattning skall 
säkerställas.

Förbundet upprätthåller kompetens, metoder 
och tekniska resurser för att vara väl förberedda 
för olika typer av räddningsinsatser, samt bistår 
kommunerna vid exempelvis samhällsstörning. 
Övning och utbildning är därför en viktig del som 
måste prioriteras för förbundets operativa personal. 
Räddningsinsatser tenderar till att bli mer och mer 
komplicerade och kräver kunskaper att hantera, 
teknik samt erforderligt material för vår operativa 
verksamhet.

Under året har förbundet aktiverats på ca 
780 räddningsinsatser och fördelningen per 
medlemskommun i procent är Lilla Edet 31 %,  
Tjörn 26 % och Stenungsund 43 % där Stenungsunds 
industristyrka motsvarar 6%.
Antalet räddningsinsatser har minskat från 
föregående år med ca 60 st.

Räddningstjänstsamverkan inom 
Göteborgsregionen
Samverkan regleras med två avtal, ett avtal om 
samverkan vid räddningstjänst och ett avtal om 
larm och övergripande ledning, det vill säga gränslös 
räddningssamverkan.
Organisationerna inom det gemensamma 
ledningssystemet har under året arbetat aktivt 
i flertalet arbetsgrupper där utvecklingsfrågor, 
uppföljning, utbildning är några förekommande 
områden. Viktiga erfarenheter från inträffande 
händelser skall också tas till vara för att möjliggöra en 
än effektivare samverkan.

Samarbetet har för förbundet medfört 
utbildningsinsatser för samtliga befälsnivåer 
där det genomförts gemensamma scenario och 
ledningsövningar. Flertalet utbildningar och 
gemensamma övningar ligger planerade inför 
kommande verksamhetsår. Tyvärr drabbas 
räddningstjänsten som alla andra i samhället av den 
pågående pandemin, vilket har påverkat förbundets 
möjligheter och förutsättningar till utbildning och 
övning.

Med anledning av genomförd lagförändring i lagen 
om skydd mot olyckor, där krav på att ingå i en 
systemledning för kommunal räddningstjänst är 
beslutad.
SBRF är väl rustat inför framtiden. Den 1 okt 2019 
ingick SBRF i GRs systemledningsorganisation vilket 
säkerställer förbundets förmåga till systemledning. 
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Samverkan
Sjöräddningen har länge varit en viktig 
samverkanspartner då två av medlemskommunerna 
ligger vid kusten. Under året har samverkan 
genomförts både vid räddningstjänstinsats 
samt vid besök hos förbunets räddningsvärn.  
Förbundet planerar för fortsatta möten med 
Sjöräddningssällskapet med en förhoppning 
om att detta skall resultera i en fortsatt god 
samverkansdialog och gemensamma övningar.

Rådig insats 
Rådig insats är en utmärkelse som privatpersoner 
uppmärksammas med från förbundet för sitt 
civilkurage. Vederbörande som får motta SBRF:s 
utmärkelse för Rådig Insats har genom sitt agerande 
visat mod och rådighet och på så vis räddat livet, eller 
försökt att rädda livet på en medmänniska eller på 
något annat sätt ingripit för att undanröja en olycka. 
Under året 2020 har förbundet inte delat ut denna 
utmärkelse.Antal trafikolyckor 

under 2020

123 st

Cirka 780  
räddningsinsatser under 2020

Hjälp till annan 
kommun 12 st

72 st
Antal sjukvårdslarm 
2020
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Förbundsdirektionen

Förbundets styrs genom en politisk direktion med förtroendevalda representanter från medlemskommunerna 
(2+2 från varje medlemskommun), ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt ledamöter. 
Ordförandeposten innehavs under pågående mandatperiod av Stenungsunds kommun, enligt  
Stenungsunds kommuns interna beslut övergår ordförandeposten efter halva mandatperioden från  
Linda-Maria Hermansson (C) till Agneta Pettersson Bell (ST) vid årsskiftet 2020-2021. 

Direktionens arbete har fungerat bra och har under 2020 haft sju direktionsmöten, samt åtta möten med 
medlemskommunerna (medlemsråd). För 2020 planerades två utbildnings- och utvecklingsdagar för 
direktionen, på grund av covid-19 blev dessa tillfällen inställda. 
 

Presidiet       
Linda-Maria Hermansson (C), Ordförande, Stenungsund    
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet  
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn   
        
Ledamöter
Rikard Larsson (S), Tjörn
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Harry Berglund (S), Lilla Edet
   

Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M), LIlla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Peter Andersson (L), Tjörn
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
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Framtiden för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund 

Förbundet kommer möta en något mer osäker 
framtid än tidigare år på grund av olika politiska 
processer från våra medlemskommuner. 
Utmaningen kommer vara att alltjämt säkerställa 
en säker och bra räddningstjänst, även om 
förbundet står inför en organisationsförändring. 
Detta säkerställs bland annat genom fortsatt 
fokus på en acceptabel arbetsmiljö, både fysiskt 
och psykiskt. En hållbar arbetsmiljö för hela 
organisationen är ett arbete måste fortsätta, fram 
till att medlemskommunerna beslutar något annat.  
Oron över framtiden medför att arbetsmiljörarbetet 
kommer att få en central roll under kommande år. 

Samarbetet med övriga räddningstjänster inom GR 
fungerar mycket bra, men har ett fortsatt behov 
av att utvecklas. Detta kommer ligga till grund för 
att ge bättre förutsättningar och möjligheter till en 
gemensam beredskap för större komplexa händelser 
samt medföra en positiv utveckling inom områdena 
övning och utbildning. 

Samarbetet ställer samtidigt krav på samtliga 
organisationer där SBRF förväntas vara en 
professionell samverkanspart. Dessa förutsättningar 
kommer troligtvis att förbättras under 2021 då 
heltidsstyrkan kommer att förstärkas genom den 
operativa organisationen. 

SBRF behöver fortsätta fokusera på att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare samt att även under de 
organisatoriska förändringar som förbundet står 
inför, stärka varumärket SBRF. Arbetet med att skapa 
en ”vi känsla” inom organisationen är av stor vikt även 
kommande verksamhetsår.

Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M), LIlla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Peter Andersson (L), Tjörn
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
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2021-08-31

 
 
 
 
Förtydligande gällande Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
budgetunderskott 2020 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2021 § 228 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att tillskjuta 3 245 tkr till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund för att täcka 
förbundets budgetunderskott 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade även att beslutsunderlaget ska kompletteras med SBRF:s 
årsredovisning 2020 inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. I beslutsunderlaget 
ska det även finnas en mer detaljerad redovisning gällande vilka kostnader budgetunderskottet 
innebär för Stenungsunds kommun, i syfte att öka transparensen kring budgetunderskottet och 
tydligare beskriva detsamma. 

Beslutsunderlaget i ärendet har kompletterats med SBRF:s årsredovisning för 2020. 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds budgetunderskott för 2020 uppgår till 10 489 tkr. 

Förbundet beskriver att det negativa resultatet uppstått till följd av en rad faktorer. 
Personalkostnaderna har överskridit budget med – 6 000 tkr då verksamheten haft många 
vakanta tjänster. För att bibehålla den operativa förmågan har bemanning av heltid- och 
deltidspersonal varit nödvändig. Avsättning för pensioner och semesterlöneskuld har ökat 
med 3 000 tkr utöver budget. Ett statsbidrag motsvarande 735 tkr har kommit in som avser 
kompensation för arbetsgivaravgifter samt ökade sjuklönekostnader i samband med 
pandemin. Intäkterna har minskat med 714 tkr främst beroende på inställda externutbildningar 
samt att färre tillsynsbesök genomförts med anledning av pandemin. 

I Stenungsunds kommuns bokslut för 2020 finns en uppbokning om 3 017 tkr avseende 
SBRF:s underskott. Detta innebär att 228 tkr kommer att belasta resultatet för kommunen 
2021. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

  
 
 
 
 
§ 229 Dnr: KS 2021/540 
 
Uppsägning av förvaltningsavtal med Stenungsundshem och 
återtagande av drift och projektering av fastigheter i egen regi 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att säga upp förvaltningsavtalet mellan Stenungsunds kommun 
och Stenungsundshem AB. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna de 
eventuella avtal och överenskommelser som krävs. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återta fastighetsförvaltningen av kommunala lokaler från 
Stenungsundshem AB. 
 
Jäv 
Ida Melin och Jan Rudén (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens drift- och projektorganisation gällande verksamhetslokaler är sedan 2015 
organiserad inom Stenungsundshem AB.  Kommunen och Stenungsundshem AB har de 
senaste åren förändrats. För närvarande befinner kommunen sig i en expansiv fas med en 
växande befolkning och ett växande fastighetsbestånd. Dessutom står kommunen inför stora 
investeringar för att möta efterfrågan på välfärdstjänster. För att säkerställa ett så effektivt och 
ändamålsenligt arbete med fastigheter som möjligt har förvaltningen låtit utvärdera den 
nuvarande drift- och projektorganiseringen. I korthet framkommer det i utredningen att 
nuvarande organisation försvårar styrningen, att kommunen som ägare är en för svag 
beställare samt att förväntade stordriftsfördelar inte har förverkligats. Bedömningen är att en 
samlad fastighetsorganisation i egenregi skulle stärka helhetsperspektivet, minska 
administrationen och ge förutsättningar för ett närmare samarbete och möjlighet till bredare 
helhetssyn. Förslaget är därför att kommunen säger upp det avtal som reglerar 
Stenungsundshems omhändertagande av kommunens fastigheter och att kommunen inrättar 
en egen organisation för ändamålet. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-16 
Förvaltningsavtal mellan Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB 
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se  
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Uppsägning av förvaltningsavtal med Stenungsundshem och 
återtagande av drift och projektering av fastigheter i egen regi   

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att säga upp förvaltningsavtalet mellan Stenungsunds kommun 
och Stenungsundshem AB. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna de 
eventuella avtal och överenskommelser som krävs. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återta fastighetsförvaltningen av kommunala lokaler från 
Stenungsundshem AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens drift- och projektorganisation gällande verksamhetslokaler är sedan 2015 
organiserad inom Stenungsundshem AB.  Kommunen och Stenungsundshem AB har de 
senaste åren förändrats. För närvarande befinner kommunen sig i en expansiv fas med en 
växande befolkning och ett växande fastighetsbestånd. Dessutom står kommunen inför stora 
investeringar för att möta efterfrågan på välfärdstjänster. För att säkerställa ett så effektivt och 
ändamålsenligt arbete med fastigheter som möjligt har förvaltningen låtit utvärdera den 
nuvarande drift- och projektorganiseringen. I korthet framkommer det i utredningen att 
nuvarande organisation försvårar styrningen, att kommunen som ägare är en för svag 
beställare samt att förväntade stordriftsfördelar inte har förverkligats. Bedömningen är att en 
samlad fastighetsorganisation i egenregi skulle stärka helhetsperspektivet, minska 
administrationen och ge förutsättningar för ett närmare samarbete och möjlighet till bredare 
helhetssyn. Förslaget är därför att kommunen säger upp det avtal som reglerar 
Stenungsundshems omhändertagande av kommunens fastigheter och att kommunen inrättar 
en egen organisation för ändamålet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Organisering av fastighetsförvaltning 
Lokaler är kommunens näst största utgiftspost. Omsättningen var 2020 cirka 175 miljoner 
kronor exklusive investeringar. En effektiv hantering och styrning av kommunala lokaler vad 
gäller exempelvis lokalresurs-, underhålls- och projektplanering har en stor effekt på den 
kommunala ekonomin i sin helhet.  
 

90



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/540
2021-08-16

Hur ägande och förvaltning av verksamhetslokaler ser ut skiljer sig från kommun till 
kommun. I en del kommuner finns såväl ägandet som ansvaret för förvaltning av fastigheter 
inom den kommunala förvaltningen. I andra äger kommunen fastigheterna men har valt att 
handla upp drift på entreprenad från externa leverantörer. Ytterligare en lösning är att förlägga 
hanteringen av verksamhetslokaler i ett aktiebolag. Det gemensamma målet är dock tydligt; 
det är viktigt att hitta organisatoriska former som skapar mesta möjliga effektivitet för de 
resurser som finns att tillgå utifrån respektive kommuns förutsättningar.  
 
Fastighetsförvaltning är av strategisk betydelse 
Den kommunala fastighetsverksamhetens roll är bidra till att det blir ”rätt” lokaler utifrån 
verksamheternas behov, politiska mål och ekonomiska ramar samtidigt som det handlar om 
att förvalta och bygga på ett effektivt sätt. Det finns därmed flertalet värden och faktorer som 
ska prioriteras mellan varandra. Dyra lokalkostnader leder till minskade resurser till 
verksamheten som ska verka i lokalerna. Samtidigt finns också ett direkt beroende mellan 
fastighetsförvaltningen och de samhällsbyggande delarna av kommunen då exempelvis 
detaljplaner och VA-utbyggnad sätter ramarna för var lokalerna kan placeras. Fastigheter har 
en miljöpåverkan, exempelvis genom materialval och hur energieffektiva lokalerna är. 
Miljöaspekten är därmed en ytterligare faktor som behöver tas om hand inom den samlade 
kommunala fastighetsförvaltningen. Fastighetsförvaltning handlar också om att säkerställa 
dagens behov men också att förstå framtida behov samtidigt som teknik och verksamheternas 
behov utvecklas kontinuerligt. Sammantaget är området kommunal fastighetsförvaltning 
oerhört komplext och behovet av olika kompetenser är stort. Utifrån ovanstående bedömer 
förvaltningen att det är viktigt med en välfungerande och effektiv 
fastighetsförvaltningsorganisation som kan väga in alla ovan perspektiv och prioriteringar på 
ett effektivt sätt. Sammantaget är den totala fastighetsverksamheten av strategisk betydelse 
kommunövergripande. 
 
Bakgrund 
I samband med att dåvarande fastighetschefen slutade våren 2014 stod kommunen inför ett 
vägskäl; att fortsätta som förut eller att samordna de fastighetstekniska resurserna inom 
dåvarande verksamheten Fastighet med Stenungsundshem AB, det kommunala 
bostadsbolaget. I diskussioner mellan Stenungsundshem och kommunen fastslogs att det 
fanns fördelar med att samordna verksamheterna, bland annat utifrån att kommunkoncernen 
hade en mycket liten grupp personer med fastighetskompetens, vilket var sårbart.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 (§ 174) att samordna kommunens tekniska 
fastighetsförvaltning med Stenungsundshem AB. Beslutet innebar en verksamhetsövergång 
där delar av kommunens dåvarande verksamhet Fastighet1 fördes över till Stenungsundshem 
AB. Kommunen kvarstod dock som ägare av kommunens lokaler. För att reglera hur 

 
1 0,5 fastighetschef, 2 byggprojektledare, 1 energiingenjör, verksamhet fastighets driftenhet 
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fastighetsförvaltningen av kommunens fastigheter ska utföras samt hur bolaget ska ersättas 
togs ett förvaltningsavtal fram som antogs av kommunstyrelsen 2015-09-28 (§ 200). I beslutet 
för verksamhetsövergången och förvaltningsavtalet står det ”att fastighetsförvaltningen ska 
utföras med minst samma kvalitet och till samma kostnad som när kommunen självt 
ansvarade för förvaltningen och ”Bolaget förväntas genom samordning, stordriftsfördelar 
och möjligheter till specialisering kunna hålla en hög servicenivå och kvalitet i 
fastighetsförvaltningen” 
 
Sedan flytten har avtalet justerats liksom att uppföljningsrutiner arbetats fram för att kunna få 
en bättre ekonomisk uppföljning. Därtill har kommunen förändrat i sin organisation vilket 
inneburit att dåvarande verksamhet Fastighet har delats upp mellan funktion Service (operativ 
verksamhet i form av lokalvård, vaktmästeri, park och måltid) och fastighetsstaben inom 
funktion ekonomi (strategisk verksamhet). Sedan 2015 har också den strategiska 
verksamheten förstärkts med fler resurser och kommunens roll som fastighetsägare styrs 
numera från ekonomifunktionen för att få en tydligare och nära styrning utifrån det 
ekonomiska ansvaret. Detta är anpassningar som genomförts för att få en bättre styrning men 
också på grund av att byggnadstakten ökat. Bedömningen är att förändringarna har haft ett 
positivt utfall för att skapa en tydligare styrning och ansvarsfördelning inom den kommunala 
förvaltningen.  
 
Utvärdering av nuvarande organisering  
Under 2020 har förvaltningen utvärderat nuvarande organisering för att säkerställa en så 
effektiv och ändamålsenlig fastighetsförvaltning som möjligt. Som ovan nämnts finns flertalet 
olika varianter av organisering av kommunal fastighetsförvaltning i Sverige och organisering 
bör utgå från varje enskild kommuns lokala och aktuella förutsättningar. Under utvärderingen 
har det framkommit att kommunen är nöjd med Stenungsundshems leverans, men att det finns 
flera brister med nuvarande organisering och ansvarsfördelning mellan kommun och bolag. 
Därför har nu en djupare utredning genomförts. Utredningen har genomförts genom intervjuer 
med nyckelpersoner inom kommunen och Stenungsundshem AB.  
 
Av utredningen framkommer att det finns flertalet svagheter med nuvarande organisering 
utifrån dagens perspektiv. I korthet framkommer följande i utredningen: 
 

 Nuvarande organisation försvårar styrningen 
 Kommunen är en svag beställare 
 Svårigheter att nå stordriftsfördelar 
 En administrativ överbyggnad 

 
Nuvarande organisation försvårar styrningen  
Utifrån dagens delade ansvar mellan bolag och kommun försvåras en sammanhållen 
styrnings- och prioriteringsprocess. Förvaltningen bedömer att det finns brister i den 
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nuvarande kommunala fastighetsförvaltningsorganisation som möjliggör ett sammanhållet 
och kommunövergripande perspektiv. Styrningen, där alla intressen vägs samman och där 
prioriteringar kan fastställas, försvåras av nuvarande organisering. Förvaltningen ser ett behov 
av att dessa olika kompetenser behöver vara närmre varandra organisatoriskt.   
 
Vad gäller avsaknaden av ett gemensamt helhetsperspektiv finns också brister gällande 
ansvarsfördelning.  
 
Kommunen är en svag beställare  
Idag saknas den fastighetstekniska kompetensen inom kommunen vilket också var syftet när 
avtalet ingicks då koncernen ville undvika att ha dubbla kompetenser inom den kommunala 
förvaltningen och bolaget. Detta generar dock en svårighet för kommunen, som ägare, att 
styra det strategiska och dagliga fastighetsarbetet. Bolagets medarbetare med ansvar för 
kommunala lokaler lyfter också detta som ett problem då man saknar en motpart med 
fastighetsteknisk kompetens hos ägaren (kommunen) att kunna diskutera prioriteringar med.  
 
Svårigheter att nå stordriftsfördelar 
Ett av målen i nuvarande förvaltningsavtal är att ”bolaget förväntas genom samordning, 
stordriftsfördelar och möjligheter till specialisering kunna hålla en hög servicenivå och 
kvalitet i fastighetsförvaltningen”. Mer än fem år efter att bolaget tagit över drift- och 
projektorganisation anser båda parter att inga stordriftsfördelar har möjliggjorts. De 
funktioner som flyttades över arbetar som en egen organisation inom bolaget.  
Anledningen till detta bedöms vara den skillnaden som finns mellan att förvalta bostäder och 
kommunala lokaler. Denna skillnad har gjort det svårt att skapa stordriftsfördelar inom 
bolaget, vilket inte förutsågs vid den utredning som låg till grund för att Stenungsundshem tog 
över verksamheten från kommunen. Samtidigt pekar inget på att andra mål i 
förvaltningsavtalet inte uppnåtts, exempelvis det rörande att fastighetsförvaltningen ska skötas 
med samma kvalitet hos Stenungsundshem som när kommunen själv skötte åtagandet.  
 
En administrativ överbyggnad 
För att kunna följa bolagets kostnader kopplat till förvaltningsavtalet följer kommunen upp 
bolagets kostnader. Den hantering har sedan avtalet ingicks effektiviserats men den bidrar 
fortsatt till en administration som inte fanns innan avtalets ingående. Utifrån att 
stordriftsfördelarna uteblivit genererar idag den administrativa överbyggnaden en kostnad 
totalt sett som inte hade uppkommit om fastighetsförvaltningsorganisationen var samlad inom 
kommunen.  
 
Förslag på förändring 
Kommunen och Stenungsundshem AB har de senaste åren förändrats. Idag byggs det mer och 
mer kommer att byggas. Det kommunala verksamhetslokalsbeståndet växer kontinuerligt och 
kommer så att göra kommande år. Utifrån det behöver också organisationen följa med 

93



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/540
2021-08-16

förändringen. Förvaltningens bedömning, utifrån den nulägesbild som beskrivits ovan, är att 
en omorganisation behöver genomföras. Det skulle ske genom ett återtagande motsvarande 
funktioner som flyttades till Stenungsundshem AB 2015. Förvaltningen bedömer att det skulle 
förtydliga helhetsansvaret, skapa en organisation med ett tydligare helhetsperspektiv samtidigt 
som det kan generera en minskad intern administration. Genom att samla all 
fastighetskompetens inom en organisation skulle ett nära samarbete också underlättas utifrån 
de många faktorer och kompetenser som behöver vägas samman vid strategiska beslut. Den 
nya organisationen ska därför möjliggöra för ett närmre samarbete mellan exempelvis 
lokalstrateger, drifts- och projektorganisation, fastighetsadministratör, Energi- & VVS-
ingenjör samt ekonomi- och servicefunktionen. Förändringen skulle också möjliggöra för en 
mer flexibel organisation kommuninternt som kan generera en förbättrad service mot 
kommunens verksamheter. Exempel på detta är att hårt belastade roller kan fördela sitt ansvar 
på fler personer genom en större organisations flexibilitet.   
 
Utifrån att aktuell personalgrupp, som hanterar kommunala lokaler inom bolaget idag, är 
fristående övrig personal som arbetar med bostäder bör en verksamhetsövergång inte påverka 
bolaget i någon högre grad. En fortsatt nära dialog och samverkan mellan bolagets och 
kommunens fastighetskompetenser bör dock säkerställas samt möjligheten att nyttja varandras 
kompetenser vid behov.  
 
Framåt 
Förvaltningen föreslår att en ny sammanhållen fastighetsorganisation tillskapas inom sektor 
stödfunktioner. Den närmare organisationen behöver utredas förvaltningsinternt. De 
medarbetare som idag arbetar med fastighetsrelaterade frågor inom kommunen och 
Stenungsundshem kommer att involveras för att skapa en så ändamålsenlig och effektiv 
organisation som möjligt. Denna dialog har inletts.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att förändringen ger kommunen större möjligheter att fatta mer 
välinformerade beslut och prioriteringar vilket leder till en mer kostnadseffektiv 
fastighetsförvaltning totalt sett. Kommunen har idag en budget för nuvarande 
förvaltningsavtal och bedömningen är att inga ytterligare medel krävs. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Verksamhetslokaler sätter ramar för den verksamhet som ska bedrivas. Dyra lokalkostnader 
kan också leda till minskade resurser till verksamheten som ska verka i lokalerna. Utifrån ett 
strategiskt perspektiv är därför fastighetsförvaltningen en viktig komponent för att 
verksamheterna ska få så stora möjligheter som möjligt att skapa en bra verksamhet för barn 
och unga.  
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Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

 
Juridiska bedömningar 
Ytterst bygger den svenska lagstiftningen gällande verksamhetsövergång på EU-direktivet om 
skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av 
företag eller verksamheter (2001/23/EG). Förvaltningen bedömer att en flytt av medarbetare 
mellan Stenungsundshem AB och Stenungsunds kommun ska anses bedömas som en 
verksamhetsövergång, utifrån EU-domstolens kriterier. Detta utifrån att två hela arbetsgrupper 
får erbjudande om att flytta med från Stenungsundshem till kommunen.  
 
Nuvarande förvaltningsavtal går ut 2022-09-30. Förvaltningen har dock i dialog med 
Stenungsundshem bedömt att båda parter kan vara överens om en tidigare uppsägning, 
lämplig tidpunkt är 2022-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-16 
Förvaltningsavtal mellan Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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  Sedan 2015 är den kommunala drift- och projektorganisationen gällande 

fastigheter organiserad inom Stenungsundshem. Kommunen förbereder för 
att återta verksamheten i egen regi. Bakgrunden till detta är att kommunen är 
i en expansiv fas med en växande befolkning och ett växande 
fastighetsbestånd. Dessutom står kommunen inför stora investeringar för att 
möta efterfrågan på välfärdstjänster. För att framgångsrikt kunna möta 
framtiden behöver alla fastighetskompetenser i kommunen samlas för att på 
så vis skapa kortare beslutsvägar, nära samarbete och möjlighet till bredare 
helhetssyn.  

Kontakt 
Marcus Starcke 

Sektorchef  

0303 – 73 83 24 

marcus.starcke@stenungsund.se 

 

Erica Bjärsved 

Ekonomichef 

0303 – 73 83 02 

erica.bjarsved@stenungsund.se  
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Sammanfattning 
Förvaltningen i Stenungsunds kommun förbereder för att säga upp förvaltningsavtalet 
med Stenungsundshem och därefter ta över arbetet med projektering och drift av 
kommunens fastigheter i egen regi. Den 22 juni träffades alla som berörs av 
förändringen för att diskutera styrkor, svagheter, möjligheter och risker. 

Under workshopen har ett antal styrkor med förändringen identifierats. Genom förändringen kan risken 

för stuprörsresonemang minska. En sammanslagning av fastighetsorganisationen kan leda till närmare 

samarbete och mer informella kontakter. Förändringen kan också skapa tydlighet för verksamheterna i 

kommunen och för de som arbetar med kommunens fastighetsbestånd. Vidare är bedömningen från 

gruppen att förändringen bör leda till mindre administration, lägre kostnader och bättre kostnadskontroll.  

Utifrån de deltagandes perspektiv finns också många möjligheter med förändringen. Bland annat innebär 

förändringen att fastighetsförvaltningen organisatoriskt kommer närmare kommunens verksamheter och 

sektorer, vilket kan leda till närmare samarbete med framför allt servicefunktionen 

(lokalvård/vaktmästeri/park) och sektor samhällsbyggnad. Det kan underlätta i drift och projekt. En 

annan viktig möjlighet är att drift kan komma in tidigare i olika processer, exempelvis gällande 

projektering av nya fastigheter. Det kan leda till att driftsperspektivet tydligare beaktas i arbetet med nya 

fastigheter och att drift är mer införstådda med en fastighet innan den lämnas över från projekt till 

verksamheten. Mål och vision för kommunens fastigheter kan också skapas, vilket torde underlätta om- 

ny- och tillbyggnation samt vidareutveckling av kommunens fastigheter. 

Utöver de identifierade styrkorna och möjligheterna identifierades även svagheter och risker av de 

deltagande. Exempel på svagheter är att gruppen ser att kommunen är en stor organisation som är 

trögrörlig. Förändringen kan därför eventuellt leda till längre beslutsvägar och generellt längre 

processer. En annan svaghet är att den nya organisationen inledningsvis kan ge sämre stöd än 

nuvarande, då nya organisationer under en uppbyggandefas kan präglas av osäkerhet och otydlighet. 

Gällande otydlighet lyfter grupperna även att gränsdragningen mot andra verksamheter kan vara en 

svaghet om den är otydlig. Samtidigt kan för detaljerade gränsdragningslistor leda till en känsla av 

bristande flexibilitet och tröghet. Ytterligare en svaghet är att naturliga bollplank försvinner och att 

upparbetade goda relationer inom Stenungsundshem påverkas negativt.  

En risk som lyfts fram av gruppen är om alla inte följer med från Stenungsundshem till kommunen, 

vilket ur ett verksamhetsperspektiv kan leda till att historik och kompetens går förlorad. Vidare kan 

processen kring förändringen innebära att mjuka värden såsom trivsel, sammanhållning och kultur inte 

arbetas med. Även chefsfrågan lyfts fram som en risk. En risk som särskilt framhålls är att en splittrad 

drifts- och projektorganisation riskerar att leda till att styrkorna och möjligheterna med förändringen inte 

kan realiseras.  

De styrkor som har identifierats måste säkerställas och möjligheterna behöver tillvaratas. Svagheterna 

behöver hanteras och riskerna behöver minimeras. Det fortsatta arbetet kommer att vara inriktat på detta.   
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1. Genomförande 
Syftet med halvdagen var att tillsammans resonera kring den kommande 
fastighetsorganisationen inom sektor stödfunktioner. Arbetsgivaren är mån om 
delaktighet, transparens och öppenhet. Därför genomfördes en halvdag där 
förändringen diskuterades, risker belystes och där möjligheter identifierades. 

1.1. Upplägg på dagen  
Dagen inleddes med att Marcus och Erica berättade upplägget för dagen. Följande punkter avhandlades: 

• Inledning och presentation 

• Bakgrund till den planerade förändringen 

• Information från kommunen om hur sektor stödfunktioner är organiserad  

• Vad händer vid en verksamhetsövergång – personalchef Christer Larsson reder ut 

• Gemensam framtagande av SWOT-analys 

 

1.1.1. Metod för SWOT-analysen 
Deltagarna delades in i tre grupper utifrån nuvarande arbetsuppgifter och organisationstillhörighet. 

Respektive grupp fick resonera om förändringen utifrån styrkor, svagheter, möjligheter och risker. 

Instruktionen var att undvika att prata om frågan utifrån det egna individuella perspektivet. Samtliga 

grupper återrapporterade i helgrupp varefter samtliga bjöds in att reflektera.  
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Fastighetsfrågorna är operativt och strategiskt viktiga 
för kommunen. De sätter ramarna för hur kommunens 
verksamhet kan bedrivas och lokalkostnader utgör 
efter personal den största kostnaden i kommunen.  
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2. Summering av SWOT-analysen 
Nedan framgår i punktform vad som lyftes fram dels under de gemensamma 
diskussioner, dels gruppdiskussionerna.  

2.1. Styrkor  
• Genom förändringen kan risken för stuprörsresonemang minska.  

• Om förändringen även innebär en samlokalisering kan de idag formella kontakterna i flera fall 

ersättas av informella kontakter. 

• Förändringen bör leda till mindre administration, lägre kostnader och bättre kostnadskontroll.   

• Förändringen skapar tydlighet för kommunens verksamheter och de som arbetar med kommunens 

fastighetsbestånd.  

• Flera styrkor förutsätter en samlad fastighetsorganisation med en ledning.  

2.2. Svagheter  
• Om gränsdragningen mot andra verksamheter, exempelvis servicefunktionen, är otydlig kan 

förändringen innebära otydligheter för verksamheterna.  

• Kommunen är en stor organisation och därmed mer trögrörlig. Förändringen kan därmed leda till 

längre beslutsvägar och generellt längre processer.  

• Förändringen kan leda till att naturliga bollplank försvinner eftersom kommunens 

fastighetsverksamhet är naturligt mindre än bolagets.  

• Inledningsvis kan den nya organisationen ge sämre stöd än nuvarande, då nya organisationer 

under en uppbyggandefas kan präglas av osäkerhet och otydlighet. 

• Möjligheten till kombinationstjänster och samarbeten kring leverans av en tjänst försvåras, då 

samutnyttjande med bolagets resurser försämras eller eventuellt uteblir.   

2.3. Möjligheter  
• Förändringen gör att fastighetsförvaltningen kommer organisatoriskt närmare kommunens 

verksamheter och sektorer, vilket kan leda till närmare samarbete med servicefunktionen och 

sektor samhällsbyggnad. Det kan underlätta i drift och projekt.  

• Det finns en positiv kultur inom gruppen på Stenungsundshem. God möjlighet att föra denna 

vidare till kommunen.  

• Drift kan komma in tidigare i olika processer, exempelvis gällande projektering av nya 

fastigheter. Det kan leda till att driftsperspektivet tydligare beaktas i arbetet med nya fastigheter 

och att drift är mer införstådda med en fastighet innan den lämnas över från projekt till 

verksamheten.  
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• Mål och vision för kommunens fastigheter kan skapas, vilket torde underlätta om- ny- och 

tillbyggnation samt vidareutveckling av kommunens fastigheter. 

• En stor organisation skulle kunna innebära ökad effektivitet.  

2.4. Risker  
 

• Alla följer inte med från Stenungsundshem till kommunen, vilket ur ett verksamhetsperspektiv 

kan leda till att historik och kompetens går förlorad.  

• Processen kring förändringen kan innebära att mjuka värden såsom trivsel, sammanhållning och 

kultur inte arbetas med. Risk att det ur ett medarbetarperspektiv inte finns inflytande över det som 

är informellt.  

• Risk att de positiva sidorna med förändringen inte kan realiseras om inte drift- och projekt hålls 

ihop.  

• Risk att chefen saknar rätt kompetens för att fördelarna med förändringen ska kunna realiseras 

och för att risker och svagheter ska kunna hanteras.  

• Risk för att det är för få som arbetar med driftsfrågor.  

  

129



 

 
 

9 

Stenungsunds kommun – workshop 2021-06-22 
www.stenungsund.se 

 

3. Fortsatt arbete 
Syftet med en SWOT-analys är att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och risker 
med exempelvis en förändring. De styrkor som har identifierats måste säkerställas och 
möjligheterna behöver tillvaratas. Svagheterna behöver hanteras och riskerna behöver 
minimeras. Det fortsatta arbetet kommer att vara inriktat på detta.   

3.1. Nästa steg 
Arbetet med den nya fastighetsorganisationen fortsätter. Sektor stödfunktioner är angelägna om att 

medarbetarna är delaktiga i arbetet med att ta fram den nya fastighetsorganisationen. Därför kommer 

resultatet av workshopen den 22 juni 2021 i det fortsatta att bemötas, analyseras och hanteras. Det 

kvarstår att fastställa hur fastighetsorganisationen ska se ut inom sektorn och hur ledningsstrukturen ska 

se ut. Vid en ny workshop den 31 augusti kommer sektorn att presentera sin analys av den första 

workshopen samt att tillsammans med berörda medarbetare diskutera: 

• Hur identifierade styrkor ska säkerställas 

• Hur svagheterna ska hanteras 

• Hur möjligheterna ska tillvaratas 

• Hur riskerna ska minimeras 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

  
 
 
 
 
§ 222 Dnr: KS 2020/503 
 
Välfärdsberedningens förslag till gymnasieplan för perioden 2020–
2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den av välfärdsberedningen framtagna 
Gymnasieplanen. Planens giltighetstid ändras emellertid till 2021 – 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter att välfärdsberedningen tagit fram ett förslag till gymnasieplan för perioden 2020–2022 
beslutade kommunfullmäktige den 24 september 2020 att återremittera ärendet med 
motiveringen att planen behöver harmoniseras med kommunfullmäktiges utredningsuppdrag 
avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag och kommunerna inom 
Göteborgsregionens totala kapacitet med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. Vidare 
motiverade kommunfullmäktige beslutet med att förslaget, i mån det är relevant, behöver 
harmoniseras med utredningen Gemensamt ansvar - en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33).  
 
Välfärdsberedningen har nu återkommit med ett förslag till Gymnasieplan för perioden 2020–
2022 där motiveringsgrunden för återremissen har beaktats. Förvaltningens granskning visar 
på att det finns flera förslag i planen som på sikt kan påverka både drift- och 
investeringsbudget. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och de tillägg som gjorts 
med anledningen av återremissen men bedömer att styrdokumentets giltighetstid bör ändras 
till 2021 – 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-04 
Missiv 2021-04-18 
Gymnasieplan 2020–2022 
Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2020 § 135 
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Beslut skickas till 
cecilia.stedt@stenungsund.se 
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Cecilia Stedt Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Ekonomisk och juridisk granskning avseende Gymnasieplan för 
perioden 2020–2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den av välfärdsberedningen framtagna 
Gymnasieplanen. Planens giltighetstid ändras emellertid till 2021 – 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter att välfärdsberedningen tagit fram ett förslag till gymnasieplan för perioden 2020–2022 
beslutade kommunfullmäktige den 24 september 2020 att återremittera ärendet med 
motiveringen att planen behöver harmoniseras med kommunfullmäktiges utredningsuppdrag 
avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag och kommunerna inom 
Göteborgsregionens totala kapacitet med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. Vidare 
motiverade kommunfullmäktige beslutet med att förslaget, i mån det är relevant, behöver 
harmoniseras med utredningen Gemensamt ansvar - en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33).  
 
Välfärdsberedningen har nu återkommit med ett förslag till Gymnasieplan för perioden 2020–
2022 där motiveringsgrunden för återremissen har beaktats. Förvaltningens granskning visar 
på att det finns flera förslag i planen som på sikt kan påverka både drift- och 
investeringsbudget. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och de tillägg som gjorts 
med anledningen av återremissen men bedömer att styrdokumentets giltighetstid bör ändras 
till 2021 – 2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
Välfärdsberedningen har på uppdrag av kommunfullmäktige reviderat Gymnasieplan 2015–
2018.  
 
Kommunfullmäktige återremitterade den 24 september 2020 beredningens förslag med 
följande motivering;  

1. Förslaget behöver, harmoniseras med kommunfullmäktiges utredningsuppdrag 
avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag och GR -
kommunernas totala kapacitet med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. 
Utredningsuppdraget redovisas på kommunfullmäktige under senhösten. 

133



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/503
2021-06-04

2. Förslaget behöver, i den mån det är relevant, harmoniseras med utredningen 
Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning (SOU 2020:33).  

 
Välfärdsberedningen har behandlat återremissen och föreslår att förslag till ny Gymnasieplan 
för perioden 2020–2022 kompletteras med följande tre punkter under rubriken Uppdrag: 
 

 Gymnasieskolans programutbud skall präglas av arbetsmarknadsperspektivet 
utifrån den nationella utredningen (SOU 2020:33) och i syfte att möta kommunens 
kompetensförsörjningsbehov. 

 Gymnasiesärskolan ska bedrivas och utvecklas så att den tillgodoser elevernas 
behov. 

 Antagningen av elever till Nösnäsgymnasiet sker utifrån en balans mellan 
klassoptimering, programutbud, efterfrågan, söktryck och lokalernas 
förutsättningar. Effektivisering och anpassning av verksamhet och lokaler beaktar 
elevperspektivet. 

 
Förvaltningen har granskat de ekonomiska konsekvenserna och gjort en juridisk 
bedömning av beredningens förslag. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De flesta punkterna bedöms kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. Nedan lyfts 
dock de förslag som på sikt bedöms kunna påverka investeringsbudgeten alternativt innebära 
en utökat driftram. 
 

1) Fler elever ska ges förutsättning till att fullfölja sina studier/fler elever ska ges 
förutsättning att bli klara med sin utbildning inom utsatt tid. 
Förvaltningen arbetar redan med ovanstående målsättningar. Ett sätt att intensifiera det 
arbetet har varit att identifiera och implementera åtgärder som skapar samordnings-
vinster. Detta arbete har påbörjats men är för tillfället pausat till förmån för åtgärder 
som vidtagits under det senaste året för att möjliggöra att gymnasieelever kan bedriva 
gymnasiestudier på distans. Förvaltningen återupptar arbetet med att skapa 
samordningsvinster så snart det är möjligt. I dag beviljas dock i stort sett alla som vill 
byta program/gå om ett år denna möjlighet, men den målsättningen skulle i slutänden 
kunna innebära att förvaltningen måste äska mer medel för att kunna erbjuda elever 
flera extratimmar.  

 
2) Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer lagstiftning och är därför en fortlöpande 

uppgift för skolan. Att främja en god arbetsmiljö såväl organisatoriskt som socialt för 
elever och personal är mycket angeläget. Kommunen har ett särskilt ansvar för att 
Nösnäsgymnasiet har funktionella och ändamålsenliga lokaler. 
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Under året har ett nytt personalrum byggts och ombyggnation av kök samt matsal har 
påbörjats. Under det kommande året kommer även fyra klassrum att byggas ut. Det är 
ekonomi- och personalberedningen som bereder och prioriterar budgeten som 
kommunfullmäktige har att fatta beslut om. Utökade investeringsbehov prioriteras i 
budgetarbetet.  

 
3) Utveckla Nösnäsgymnasiets idrottsprofil ännu mer och pröva möjligheter till fler 

alternativa utbildningar. Arbeta för att skapa NIU (Nationell idrottsutbildning) inom 
något/några områden utöver möjligheten till lokala tillval. 
Förvaltningen arbetade under 2019 med att skapa förutsättningar för en nationell 
idrottsutbildning med enduro- och motorcrossinriktning. Möjlighet godkändes av 
Skolverket 2019-08-20 men kommunstyrelsen beslutade 2019-10-21 § 252, på grund 
av höga kostnader, att inte teckna avtal med Svenska motorcykel- och 
snöskoterförbundet (SVEMO). Förvaltningen bedömer att på nytt försöka skapa NIU 
(Nationell idrottsutbildning) är förknippat med utökade kostnader. 

 
4) Utveckla spetsutbildningar samt ett fördjupat samarbete med högskolor. 

Gymnasial spetsutbildning ingår i Skolverkets försöksverksamhet fram till den 30 juni 
2022. Om det blir aktuellt för Stenungsunds kommun att utveckla spetsutbildningar så 
kommer det att vara möjligt först under andra delen av 2022. Införande av 
spetsutbildningar kommer att påverka budget då de är dyrare än vanliga program. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen konstaterar att gymnasieplanen, i detta läge bidrar positivt till att lyfta 
ytterligare åtgärder som kommunen bör vidta för att skapa förutsättningar för barn att 
genomföra sin gymnasiegång.  
 
Juridiska bedömningar 
Förslaget får inte några juridiska konsekvenser. Med hänvisning till att styrdokumentet 
benämns Gymnasieplan för Stenungsunds kommun 2020 – 2022 föreslår förvaltningen dock 
att planens giltighetstid ändras till 2021 – 2022.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 om god utbildning för alla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-04 
Missiv 2021-04-18 
Gymnasieplan 2020–2022 
Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2020 § 135 
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STENUNGSUNDS KOMMUN  
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
cecilia.stedt@stenungsund.se

136



 

 
 

Dnr KS 2020/503
2021-06-11

 
 Till kommunfullmäktige 
 
 
 
Svar på återremiss avseende förslag till ny gymnasieplan för 2020–2022 
 

Kommunfullmäktige har gett välfärdsberedningen i uppdrag att utvärdera och revidera gällande 
gymnasieplan. Den nuvarande är antagen 2014-11-17 § 155 och har giltighetstiden 2015-0-01 – 2018-
12-31. 

Beredningen har arbetat med ärendet vid 8 möten under åren 2019–2020. Dåvarande verksamhetschef 
för gymnasiet Helen Petersson, deltog vid ett möte. 

Välfärdsberedningen genomförde en avstämning den 14 november med kommunfullmäktige. 
Synpunkterna som redovisades på fullmäktige har arbetats in i liggande förslag. Förslaget skickades på 
remiss till partierna 2020-01-31. Svar efter remissutgång har inlämnats av två partier. 

En enig välfärdsberedning ställer sig bakom de inarbetade synpunkterna från remissvaren och 
överlämnar den 14 april detta dokument för vidare behandling.  

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 135 om att återremittera ärendet 
återkommer välfärdsberedningen med ett reviderat förslag till Gymnasieplan för Stenungsunds 
kommun 2020–2022. I motiveringen till återremissen lyfte fullmäktige att förslaget behöver 
harmoniseras med fullmäktiges utredningsuppdrag avseende gymnasiets framtida storlek utifrån 
demografiska underlag och GR -kommunernas totala kapacitet med sikte på befolkningsökningen i 
Vision 2035. Vidare beslutade fullmäktige att förslaget, i den mån det är relevant, behöver planen 
harmoniseras med utredningen Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning (SOU 2020:33). 

Välfärdsberedningen har sedan dess beslutat om följande tillägg i förslaget, under planens rubrik 
Uppdrag: 

Gymnasieskolans programutbud skall präglas av arbetsmarknadsperspektivet utifrån den 
nationella utredningen (SOU 2020:33) och i syfte att möta kommunens 
kompetensförsörjningsbehov. 
 
Gymnasiesärskolan ska bedrivas och utvecklas så att den tillgodoser elevernas behov. 
 
Antagningen av elever till Nösnäsgymnasiet sker utifrån en balans mellan klassoptimering, 
programutbud, efterfrågan, söktryck och lokalernas förutsättningar. Effektivisering och 
anpassning av verksamhet och lokaler beaktar elevperspektivet. 
 
Utöver ovanstående förändringar har beredningen valt att lyfta ut de två inledande styckena i förslag 
till plan och istället låta informationen framgå av detta missiv. 
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FÖR VÄLFÄRDSBEREDNINGEN 
 
 
Gunilla Hallberg (V) 
Beredningsledare för välfärdsberedningen 
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Inledning 
 
Välfärdsberedningen har haft till uppdrag att göra en utvärdering och revidering av 
gymnasieplanen. I det följande redovisas beredningens överväganden. 
 
Läroplan med flera centrala styrdokument vägleder gymnasieutbildningen i Stenungsund, och 
denna är även en del av Göteborgsregionen (GR). Det senare innebär bl.a. fritt val av 
gymnasieskola och samarbete kring utbud av program. 
 
Beredningen förutsätter att: 
 

 Skollagen efterlevs 
 Verksamhetsmålen omsätts i praktiken och regelbundet följs upp. 
 Målen (inkl. inriktningsmålen) fortfarande har aktualitet. 
 Målen konkretiseras och vidareutvecklas gällande samarbete med högskolan och 

arbetslivet. 
 

Gymnasieplan för 2020–2022 
 
Stenungsund och Nösnäsgymnasiet har ett unikt läge, och unika förutsättningar för att 
bedriva bra och näringslivsförankrade utbildningar som ger våra ungdomar arbete i 
närområdet efter avslutade studier. 
 
 
Uppdrag 
Nösnäsgymnasiet ska utveckla sina verksamheter i samverkan med kommunen och andra 
aktörer på de punkter som redovisas nedan utan inbördes rangordning: 
 

 Demokrati- och värdegrundsfrågorna ska alltid ha en central plats i skolans 
verksamhet. 

 Nösnäsgymnasiet ska vara en attraktiv skola så att fler ungdomar väljer att utbilda sig 
här. 

 Nösnäsgymnasiet ska upprätthålla och även höja ambitioner ifråga om elevernas 
delaktighet och inflytande, respektive insyn från föräldrar/vårdnadshavare. 

 Nösnäsgymnasiet ska agera hälsofrämjande och förebyggande i samverkan med 
kommunens verksamheter och andra aktörer för att förebygga elevfrånvaro och 
psykisk ohälsa, skolan ska erbjuda en drogfri skolmiljö. 

 Nösnäsgymnasiet ska verka för en mångfald av kultur och etnicitet i en inkluderande 
skolmiljö där elevers olikheter ges utrymme och främja elevernas personliga 
utveckling och stärka deras självförtroende. 

 Fler elever ska ges förutsättning till att fullfölja sina studier. 
 Fler elever ska ges förutsättning att bli klara med sin utbildning inom utsatt tid. 
 Samarbeta inom GR (Göteborgsregionen) angående programutbudet. 
 Verka för ett nära samarbete med näringslivet i STO -regionen. 
 Utveckla Idrottsprofilerna i tätt samarbete med föreningslivet och Stenungsunds 

Arena/Fritid. 
 Utveckla lärlingsutbildningen i bred samverkan. 
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 Att sträva efter att nå en jämnare könsfördelning på alla program genom riktad 
information och insatser. 

 Att arbete med lärande om hållbar utveckling både vad gäller inre som yttre miljö. 
 Gymnasieskolans programutbud skall präglas av arbetsmarknadsperspektivet utifrån 

den nationella utredningen (SOU 2020:33) och i syfte att möta kommunens 
kompetensförsörjningsbehov. 

 Gymnasiesärskolans programutbud ska bedrivas och utvecklas så att den tillgodoser 
elevernas behov. 

 Antagning av elever till Nösnäsgymnasiet sker utifrån en balans mellan 
klassopitmering, programutbud, efterfrågan, söktryck och lokalernas förutsättningar. 
Effektivisering och anpassning av verksamhet och lokaler beaktar elevperspektivet. 

 
Uppdrag av principiell långsiktig karaktär 
Enligt beredningen finns det anledning att sätta fokus på några områden som är av en 
principiell och långsiktig karaktär för att vidareutveckla Nösnäsgymnasiet redan under de 
närmaste åren: 
 

 Stenungsund ska vara en aktiv part i utbildningssamarbetet inom GR. 
 Nösnäsgymnasiets roll som ett attraktivt gymnasieval skall värnas, fördjupas och 

utvecklas i framtiden. 
 Internationaliseringen av gymnasieutbildning förutses fortsätta och är en viktig del av 

den internationaliseringspolicy som kommunen har antagit. 
 Utveckla Nösnäsgymnasiets idrottsprofil ännu mer och pröva möjligheter till flera 

alternativa utbildningar. Arbeta för att skapa ett NIU inom något/några områden 
utöver möjligheten till lokala tillval. 

 Utveckla de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna och Teknikcollege. 
 Utveckla spetsutbildningar samt ett fördjupat samarbete med högskolor. 
 Utveckla och Stärkt UF (ung företagsamhet) -utbildningarna med ett bredare 

programutbud. 
 Nösnäsgymnasiet ska sträva efter att utveckla Vård- och omsorgsprogrammet genom 

samverkan med vuxenutbildningens Vård-och Omsorgscollege. 
 Åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning i programmen vid Nösnäsgymnasiet 

och pröva initiativ till nya program som medför att fler unga kvinnor söker 
gymnasieutbildning i Stenungsund. 

 Följa upp och medverka till att minst hälften av eleverna som lämnar 
Nösnäsgymnasiet påbörjar högre utbildning innan de är 25 år. 

 Stärka den lokala tillgängligheten till högre utbildning i samarbete med olika 
utbildningssamordnare. 

 Stöd för att uppnå kunskapsmålen handlar om extra 
stöd/fördjupningsmöjligheter/nätverk o.d. i syfte att eleverna ska fullfölja sin 
gymnasieutbildning med godkända betyg inom utsatt tid. 

 Samarbete mellan högstadier och Nösnäsgymnasiet måste fördjupas och breddas för 
att gymnasieutbildningen ska nå avsedda mål. Antalet elever som lämnar grundskolan 
utan att uppnå behörighet till gymnasiet måste minska. 

 Samarbetet med höststadierna med syfte att färre elever byter program under 
gymnasieutbildningen måste stärkas. 

 Stärk intresset för nationella program och särskilt för gymnasial yrkesutbildning i 
samarbete med det lokala arbetslivet/näringslivet. 

141



 

 Det finns skäl att förtydliga inriktningsmål och indikatorer samt göra dessa jämförbara 
med gymnasieutbildningen i andra kommuner. 

 För att ge förutsättning för en bra gymnasieutbildning måste det finnas kvalificerad 
personal, det kräver aktiv rekrytering och goda löne- och anställningsvillkor. 

 Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer lagstiftning och är därför en fortlöpande 
uppgift för skolan. Att främja en god arbetsmiljö såväl organisatoriskt som socialt för 
elever och personal är mycket angeläget. Kommunen har ett särskilt ansvar för att 
Nösnäsgymnasiet har funktionella och ändamålsenliga lokaler.  

 Nösnäsgymnasiet ska främja och präglas av en hållbar utveckling. Behovet finns att 
tydliggöra innebörden av detta i form av mål och mätbara indikatorer. 

 
Vision 2035 
Beredningen konstaterar att vision 2035 för Stenungsunds kommun anvisar en färdriktning för 
utbildning i allmänhet. Av särskild betydelse är detta sammanhang följande utdrag ur 
visionen: 
 
 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 brett och spets på de utbildningar vi 
tillhandahåller. I Stenungsund 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. 
 
Enligt beredningen ligger detta utdrag ur förslaget till vision i linje med beredningens 
övervägande, och konstaterar att förändringar och höga ambitioner inom utbildningsområdet 
är av långsiktig karaktär. Förslaget till vision 2035 för Stenungsund fordrar betydande insatser 
under medellång sikt för att kunna bli en del av den framtida verkligheten för invånarna i 
kommunen. 
 
Uppdrag och utvärdering 
Gymnasieplanen ska utvärderas årligen och redovisas till kommunfullmäktige. Planen ska 
revideras varje mandatperiod. 
 
Välfärdsberedningen 2021-04-18 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

  
 
 
 
 
§ 135 Dnr: KS 2020/503 
 
Gymnasieplan för perioden 2020–2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar förslag till gymnasieplan för perioden 2020–2022 till 
välfärdsberedningen med följande motivering: 

 
1. Förslaget behöver, harmoniseras med kommunfullmäktiges utredningsuppdrag 

avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag och GR -
kommunernas totala kapacitet med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. 
Utredningsuppdraget redovisas på kommunfullmäktige under senhösten. 

2. Förslaget behöver, i den mån det är relevant, harmoniseras med utredningen 
Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning (SOU 2020:33).  

 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsberedningen har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till 
gymnasieplan som föreslås gälla perioden 2020–2022. Beredningen har utgått från 
gymnasieplanen som gällde perioden 2015–2018. Beredningens förslag har remitterats till 
samtliga partigrupper i kommunfullmäktige. Två partier har lämnat synpunkter på förslaget, 
Stenungsundspartiet och Moderaterna.  
 
Förslag till reviderad gymnasieplan har av förvaltningen granskats ur ett ekonomiskt och 
juridiskt perspektiv. Förvaltningen konstaterar i sin granskning att den utredning som nyligen 
överlämnades till regeringen Gemensamt ansvar - en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) kan innebära att Stenungsunds 
kommun redan under innevarande mandatperiod måste ändra/komplettera strategiska 
inriktningar för gymnasieskolan samt Komvux för att möjliggöra att implementeringen av 
förslagen kan påbörjas den 1 januari 2022. Vidare konstaterar förvaltningen att 
kommunfullmäktige i strategisk plan, beslutad 2019-06-13 § 84, gett förvaltningen i uppdrag 
ta fram ett faktaunderlag avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag 
och GR -kommunernas totala kapacitet med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. Med 
hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att ärendet återremitteras. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-06-29 
Reviderad gymnasieplan för perioden 2020–2022 
Remissyttrande från Stenungsundspartiet 
Remissyttrande från Moderaterna 
Gymnasieplan 2015–2018 
 
Beslut skickas till 
cecilia.stedt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

  
 
 
 
 
§ 223 Dnr: KS 2021/68 
 
Svar på motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd, initierad av 
Maria Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) inkom den 18 januari 2021 med en motion där hon yrkar uppdra åt 
kommunstyrelsen att införa krav på om att delta i aktiviteter, på heltid, som syftar till att 
komma i arbete för dem som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. 
 
Motionären anger att Stenungsund ska vara en kommun där alla invånare känner sig delaktiga 
i byggandet av både samhället och framtiden. Ingen ska lämnas utanför eller efter, ingen ska 
passiviseras eller räknas ut. Alla åtgärder kommunen erbjuder ska verka för att människor på 
sikt blir självförsörjande och oberoende. Den som uppbär försörjningsstöd måste mötas av ett 
tydligt erbjudande med ett individuellt anpassat handlingsprogram som syftar till att personen 
ska ta sig in på arbetsmarknaden. 
 
Under våren 2021 har förvaltningen utifrån uppdrag i Strategisk plan 2021 utrett organisering 
och processen kring kommunens arbete med försörjningsstöd. Kommunfullmäktige förklarade 
uppdraget slutfört den 10 juni 2021 (§117). Utifrån uppdraget har förvaltningen förändrat 
processen och tydliggjort ansvarsfördelningen samt därtill tagit fram en ny målbild och ett 
förvaltningsgemensamt förhållningssätt vad gäller försörjningsstöd. Med anledning av det nya 
arbetssättet och att befintligt möjligt krav på heltidsaktivitet bedömer förvaltningen motionen 
som besvarad. Det är dock viktigt att samtidigt påpeka att kommunen inte alltid kan påverka 
försörjningsstödstagares insatstid. 

 

 

 

145



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-06-11 
Utredning – Fler i självförsörjning 2021-06-14 
Motion - Aktivitetskrav vid försörjningsstöd initierad av Maria Renfors (M) 2021-01-18 
Beslut kommunfullmäktige 2021-01-21 § 38, Anmälningsärende - Motion om aktivitetskrav 
vid försörjningsstöd initierad av Maria Renfors (M) 
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/68
2021-06-11

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd, initierad av 
Maria Renfors (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) inkom den 18 januari 2021 med en motion där hon yrkar uppdra åt 
kommunstyrelsen att införa krav på om att delta i aktiviteter, på heltid, som syftar till att 
komma i arbete för dem som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. 
 
Motionären anger att Stenungsund ska vara en kommun där alla invånare känner sig delaktiga 
i byggandet av både samhället och framtiden. Ingen ska lämnas utanför eller efter, ingen ska 
passiviseras eller räknas ut. Alla åtgärder kommunen erbjuder ska verka för att människor på 
sikt blir självförsörjande och oberoende. Den som uppbär försörjningsstöd måste mötas av ett 
tydligt erbjudande med ett individuellt anpassat handlingsprogram som syftar till att personen 
ska ta sig in på arbetsmarknaden. 
 
Under våren 2021 har förvaltningen utifrån uppdrag i Strategisk plan 2021 utrett organisering 
och processen kring kommunens arbete med försörjningsstöd. Kommunfullmäktige förklarade 
uppdraget slutfört den 10 juni 2021 (§117). Utifrån uppdraget har förvaltningen förändrat 
processen och tydliggjort ansvarsfördelningen samt därtill tagit fram en ny målbild och ett 
förvaltningsgemensamt förhållningssätt vad gäller försörjningsstöd. Med anledning av det nya 
arbetssättet och att befintligt möjligt krav på heltidsaktivitet1 bedömer förvaltningen motionen 
som besvarad. Det är dock viktigt att samtidigt påpeka att kommunen inte alltid kan påverka 
försörjningsstödstagares insatstid. 

 

 

 
1 Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) innebär att socialnämnden i regel kan 
kräva att den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är villig att ta lämpligt erbjudet 
arbete bedömer 
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Beskrivning av ärendet 
Maria Renfors (M) inkom den 18 januari 2021 med en motion som yrkade att: 
 

 Uppdra åt kommunstyrelsen att införa krav på om att på heltid delta i aktiviteter som 
syftar till att komma i arbete för dem som uppbär försörjningsstöd av 
arbetsmarknadsskäl 

 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige 2021-01-21. Motionen överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd 

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som invånare i Stenungsunds kommun kan söka om den 
enskilde har problem att försörja sig själv och sin familj. Försörjningsstödet ska tillgodose 
hushållets mer regelbundna utgifter per månad. För att beräkna behovet av försörjningsstöd 
läggs hushållets riksnorm2 och hushållets skäliga kostnader för hyra, hushållsel med mera 
ihop. Summan visar hushållets ekonomiska behov i kronor. Detta belopp minskas med 
hushållets alla inkomster efter skatt och resultatet visar vilket belopp hushållet behöver i 
försörjningsstöd. 

Var och en är i första hand är skyldig att själv försörja sig och sin familj. Om den enskilde kan 
arbeta måste den enligt socialtjänstlagen stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till 
försörjningsstöd. Socialtjänsten kan till exempel kräva att den enskilde söker arbete och deltar 
i kommunens eller Arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.  

I regel har den enskilde inte rätt till ekonomiskt bistånd om hen har pengar på banken eller 
andra tillgångar. Därför ska också den enskilde alltid i första hand använda egna tillgångar3, 
söka andra bidrag och ersättningar som den kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, 
bostadsbidrag och underhållsstöd4. 

 
 
 
 
 

 
2 I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla och gäller för hela landet. Riksnormen ska täcka 
kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror 
samt dagstidning och telefon. 
3 Om de inte är direkt realiserbara tillgångar som exempelvis en bostadsrätt kan den enskilde ges skäligt 
rådrum för att avyttra tillgången. 
4 Den enskilde måste utnyttja de bidrag hen har rätt till vilka medräknas som inkomst och som kan 
kompletteras med försörjningsstöd om inkomsterna understiger riksnorm. 
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Förvaltningens svar 
Under våren 2021 har förvaltningen utifrån uppdrag i Strategisk plan 20215 utrett organisering 
och processen kring kommunens arbete med försörjningsstöd. Kommunfullmäktige förklarade 
uppdraget slutfört den 10 juni 2021 (§117). Utifrån uppdraget har förvaltningen förändrat 
processen och tydliggjort ansvarsfördelningen samt därtill tagit fram en ny målbild och ett 
kommungemensamt förhållningssätt vad gäller försörjningsstöd, se nedan.  
Förvaltningen bedömer målgruppen som motionären syftar till, personer som uppbär 
försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl, är i den grupp som den nya processen grupperar som 
huvudprocessen. I huvudprocessen ansvarar den kommunala Arbetsmarknadsenheten för 
insatser och aktiviteter som ska leda till självförsörjning. Norm för detta arbete är att dessa 
aktiviteter sker på heltid för att möjliggöra självförsörjning så snabbt som möjligt. Lika viktigt 
som heltidsaktivitet är samtidigt att insatserna ger resultat och är effektiva. Förvaltningen är 
nu i ett förändringsarbete för att möjliggöra fler aktiviteter vilket möjliggör en större 
matchningspotential.  
 
Med anledning av det nya arbetssättet och att befintligt möjligt krav på heltidsaktivitet6 
bedömer förvaltningen motionen som besvarad. Detta med anledning av motionärens förslag 
på krav på heltiddeltagande för de som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl är 
grundläggande utifrån exempelvis det nya förhållningssättet: ”Tiden från ansökan om 
försörjningsstöd till självförsörjning ska kontinuerligt minska”. Utifrån den nya processen 
säkerställs också en kontinuerlig uppföljning av närvaro i aktiviteter för att uppnå 
försörjningsstöd. En av huvudprinciperna för den nya processen är att i de fall den sökande 
inte följer sin arbetsmarknadsplan ska arbetsmarknadsenheten meddela socialsekreterare och 
rätten till försörjningsstöd kan komma att ifrågasättas.  

Det är dock viktigt att påpeka att kommunen inte alltid kan påverka försörjningsstödstagares 
insatstid, exempelvis om individen är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Förvaltningen måste 
följa Arbetsförmedlingens beslut då de även beslutar om aktivitetsstöd kopplat till individens 
handlingsplan. Andra orsaker till att individen inte har en heltidssysselsättning kan också bero 
på att det i vissa fall inte går att kombinera insatser för att fylla upp en heltidssysselsättning, 
exempelvis på grund av resor mellan olika aktiviteter. Vidare bör det påpekas att alla inte har 
förmåga till heltidsaktivitet vilket behöver bedömas i varje enskilt fall. Förvaltningen arbetar 
dock i varje enskilt fall att öka aktivitetsnivån för varje individ. Förvaltningens bedömning 
utifrån nuvarande grupp försörjningsstödstagare är dock att en stor majoritet har eller kommer 
att ha insatser motsvarande en heltidssysselsättning.  

 
5 Följande uppdrag lämnas till förvaltningen; Att se över organisationen avseende arbetsmarknadsenheten, 
stöd- och försörjningsenheten och vuxenutbildningen för att uppnå samordningsvinster med individen i 
centrum och därmed få fler människor i sysselsättning 
6 Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) innebär att socialnämnden i regel kan 
kräva att den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är villig att ta lämpligt erbjudet 
arbete bedömer 
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Ny fastställd målbild och förhållningssätt i sin helhet 

För Stenungsunds kommun framtida arbete har förvaltningen tagit fram en målbild för att 
tydligt sätta ramarna för hur kommunen ska arbeta mot de personer som idag står utanför 
arbetsmarknaden och erhåller försörjningsstöd. Den övergripande målbilden är att ”med 
gemensamma krafter arbetar kommunen tillsammans för att minska antalet 
försörjningsstödstagare genom att fler når självförsörjning, eller en meningsfull 
sysselsättning, som stärker möjligheten att nå självförsörjning i framtiden”. 

 Stenungsunds kommun ska verka för att arbetssökande och försörjningsstödstagare på 
snabbast sätt når självförsörjning eller meningsfull sysselsättning. Detta sker genom 
aktiva insatser som förhindrar medborgare att bli beroende av försörjningsstöd. 

 Tiden från ansökan om försörjningsstöd till självförsörjning ska kontinuerligt minska  
 Stenungsunds kommun ska ha ett arbetsmarknadsperspektiv i all kontakt med 

försörjningsstödstagare och arbetssökande. Den egna viljan och minimera passivitet 
ska vara fokus. Det handlar om ett tydligare arbetsmarknadsperspektiv utifrån 
socialtjänstlagens intentioner om frigörandet av människors egna resurser och 
självständighet kombinerat med eget ansvar och tillit. Ett tydligare 
arbetsmarknadsperspektiv innebär: 

o Fokus på självförsörjning 
o Fokus på arbete  
o Eget ansvar  
o Utmanande 
o Snabba insatser 
o Fokus på huvudflödet 

 Etableringstiden ska nyttjas på ett mer effektivt sätt än tidigare, genom att utarbeta och 
effektivisera samarbetet med Arbetsförmedlingen 

 Alla insatser ska ha som mål att leda till självförsörjning och alla ska mötas av höga 
förväntningar med målet att nå självförsörjning.  

 All myndighetsutövning och följande insatser ska vara effektiva och i huvudsak ha ett 
arbetsmarknadsperspektiv 

 Hela kommunen ska vara möjliggörare för att fler försörjningstagare kommer i 
sysselsättning 

 Ett nära samarbete med det privata näringslivet är vitalt och behöver stärkas 
kontinuerligt i form av exempelvis rekryterare och andra näringslivskontakter där 
tilliten mellan kommun och företagare stärks. Det sker genom att kommunen tar ett 
aktivt ansvar för att det fungerar och vara närvarande stöd på praktik- eller 
arbetsplatsen samt har en välgrundad matchning.  

 Åtgärdsutbudet ska öka och ingen försörjningsstödstagare ska sakna insats på grund av 
bristande utbud 

 Huvudfokus är minska andelen försörjningsstödstagare, det innebär att de som står till 
arbetsmarknadens förfogande blir en del av huvudprocessen. Detta kan innebära nya 
arbetssätt och rutiner.  
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 Alla försörjningsstödstagare ska vara i någon form av insats eller sysselsättning efter 
ett bestämt antal dagar från första ansökan7.  

 En första kontakt ska tas skyndsamt efter ansökan om försörjningsstöd  
 Stenungsunds kommun ska prioritera att personer som erhåller offentligt stöd ska vara 

inskrivna i rätt försörjningssystem. Kommunen ska därför stötta och hjälpa 
medborgare för att hamna rätt. 

 Det ska ske ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga processer och ständiga 
resultatuppföljningar med fokus att fler når självförsörjning eller är i meningsfull 
sysselsättning 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barn som lever i familjer beroende av försörjningsstöd har begräsningar i sitt liv bland annat 
genom att barn avstår från aktiviteter på fritiden som kostar pengar. Det är ofta psykiskt 
påfrestande att leva på försörjningsstöd för såväl föräldrar som barn och barn upplever sig 
annorlunda än andra barn för att de lever på försörjningsstöd. Barn vars föräldrar är beroende 
av försörjningsstöd löper också en större risk att själva hamna i utanförskap. 
 
Förvaltningen bedömer att utifrån att en ny process implementeras och att det numera finns ett 
fastställt kommunövergripande förhållningssätt minskar risken att medborgare hamnar i ett 
långvarigt beroende av försörjningsstöd.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 10 om minskad ojämlikhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-11 
Utredning – Fler i självförsörjning 
Motion - Aktivitetskrav vid försörjningsstöd initierad av Maria Renfors (M) 
Beslut KF 2021-01-21 Anmälningsärende - Motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd 
initierad av Maria Renfors (M) 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Robert Rydquist 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 

 
7 Antal dagar för denna garanti fastställs efter piloten, exempelvis: Stenungsunds sju-dagarsgaranti 
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Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Fler i självförsörjning 
Process- och organisationsutredning för att 
försörjningsstödstagare och arbetssökande på ett 
snabbare sätt når självförsörjning eller meningsfull 
sysselsättning 
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Process- och organisationsutredning för att 
försörjningsstödstagare och arbetssökande på ett 
snabbare sätt når självförsörjning eller meningsfull 
sysselsättning 
Inledning 
2019 fick knappt över 202 000 hushåll, eller 382 000 biståndsmottagare, ekonomiskt bistånd 
någon gång under året och det betalades ut drygt 11,6 miljarder kronor från Sveriges 
kommuner. Kostnaden för ekonomiskt bistånd i Stenungsunds kommun var 2019 cirka 18 
miljon kronor. I januari 2021 var antalet vuxna biståndsmottagare 251 personer i kommunen.   
 
Ekonomiskt bistånd är ett stöd som invånare i Stenungsunds kommun kan söka om den 
enskilde har problem att försörja sig själv och sin familj. Försörjningsstödet ska tillgodose 
hushållets mer regelbundna utgifter per månad. För att beräkna behovet av försörjningsstöd 
läggs hushållets riksnorm1 och hushållets skäliga kostnader för hyra, hushållsel med mera 
ihop. Summan visar hushållets ekonomiska behov i kronor. Detta belopp minskas med 
hushållets alla inkomster efter skatt och resultatet visar vilket belopp hushållet behöver i 
försörjningsstöd. 
 
Var och en är i första hand är skyldig att själv försörja sig och sin familj. Om den enskilde kan 
arbeta måste den enligt socialtjänstlagen stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till 
försörjningsstöd. Socialtjänsten kan till exempel kräva att den enskilde söker arbete och deltar 
i kommunens eller Arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.  
 
I regel har den enskilde inte rätt till ekonomiskt bistånd om hen har pengar på banken eller 
andra tillgångar. Därför ska också den enskilde alltid i första hand använda egna tillgångar2, 
söka andra bidrag och ersättningar som den kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, 
bostadsbidrag och underhållsstöd3. 
 
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde. Kommunerna i Sverige tar dock ett 
stort ansvar genom olika insatser och stöd. Särskilt för de grupper som av olika anledningar 
behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Det finns också ett naturligt intresse 
hos alla Sveriges kommuner att ha olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser för minska 
kostnader för försörjningsstöd samtidigt som detta kan leda till minskad ekonomisk 
segregation och utanförskap.    
 
  

 
1 I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla och gäller för hela landet. Riksnormen ska täcka 
kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror 
samt dagstidning och telefon. 
2 Om de inte är direkt realiserbara tillgångar som exempelvis en bostadsrätt kan den enskilde ges skäligt rådrum 
för att avyttra tillgången. 
3 Den enskilde måste utnyttja de bidrag hen har rätt till vilka medräknas som inkomst och som kan kompletteras 
med försörjningsstöd om inkomsterna understiger riksnorm. 
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Politiskt beslut 
I strategisk plan 2021–2023, budget 2021 fastslås att en utredning ska genomföras utifrån att 
se över organisationen avseende Arbetsmarknadsenheten, Stöd- och försörjningsenheten och 
Vuxenutbildningen. Detta för att uppnå samordningsvinster med individen i centrum och 
därmed få fler människor i sysselsättning. 

Metod 
Framtagande av denna rapport har skett genom intervjuer med enhetschefer och utvalda 
medarbetare kombinerat med en omvärldsanalys. Syftet med omvärldsanalysen har varit att se 
hur framgångsrika kommuner inom området organiserat berörda verksamheter och hur deras 
processer ser ut. Detta har presenterats för chefer och medarbetare som i workshopformat 
arbetat fram de föreslagna ansvarsområdena och nya processerna.   

Målgrupp för utredningen  
Alla som upprätthåller försörjningsstöd eller är i kontakt med kommunen utifrån att de står 
utanför arbetsmarknaden 

Avgränsning 
Avgränsningen för detta projekt är enheterna stöd och försörjning, arbetsmarknadsenheten, 
vuxenutbildning och funktionshinder (verksamhet) samt aktiviteter som direkt eller indirekt 
har en stor påverkan på dessa enheters daglig arbete och effektivitet  
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Nulägesbild – vad är problemet? 

Låg arbetslöshet 
Ett sätt för att kontrollera kommunens effektivitet kopplat till arbetsmarknadsinsatser är 
kontrollera arbetslösheten över tid och i jämförelse med andra kommuner.  
 
Stenungsunds kommun har en i jämförelse låg en arbetslöshet. 
2020 var arbetslösheten 3,4 procent inräknat alla medborgare 
18–64 år. Det innebär att bara 16 kommuner i Sverige hade en 
lägre arbetslöshet. Under 2018 och 2019 hade Stenungsunds 
kommun den femtonde lägsta arbetslösheten i Sverige.  
  
Från 2013 till 2019 har arbetslösheten sjunkit i kommunen 
med ett trendbrott 2020 som troligtvis kan vara kopplat till 
Covid-19 pandemin. I relation till andra kommuner har dock 
kommunen jämförelsevis inte haft en särskilt stor förändring 
under 2020. 
 

 
 
Vad som emellertid bör understrykas är att kommunens påverkan på arbetslösheten är svår att 
mäta och är beroende av den lokala och regionala arbetsmarknaden, hur väl utbildningsystem 
fungerar och hur väl statliga myndigheter fungerar på lokal nivå såsom, exempelvis 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även den regionala hälso- och sjukvården kan ha 
en påverkan på lokala arbetslösheten, exempelvis i hur snabbt den som inte står till 
arbetsmarknadens förfogande kan bli sjukskriven och få behandling. Att enbart se till 
arbetslösheten i en kommun är därmed ett allt för trubbigt verktyg för att bedöma om 
kommunens effektivitet inom försörjningsstöds- och arbetsmarknadsverksamhet.  
 

Flyktingmottagandets påverkan 
Stenungsunds kommun har en överrepresentation av försörjningsstödsmottagare födda 
utomlands. Under 2019 var 46 procent av försörjningsstödsmottagarna utrikes födda vilket 
kan jämföras med att andelen utrikes födda 18–64 år, totalt i kommunen var 19 procent.  
 

3,8%
3,6%

3,0% 3,0% 3,1% 2,9% 2,8%
3,4%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Utifrån det relativt höga flyktingmottagande Sveriges kommuner tog emot under åren 2016–
2017 påverkar detta arbetslöshetsstatistiken men framförallt kostnaderna kopplat till 
försörjningsstöd. Statistiken släpar dock efter då merparten av de nyanlända ingår i statliga 
insatser och försörjningsstödssystem de två första åren efter att den nyanlände erhållit 
uppehållstillstånd. Samtidigt är kommunen en viktig part under de två första åren utifrån att 
kommunen ofta ansvarar för SFI-utbildning och boende exempelvis. Två faktorer som har en 
påverkan på möjligheten att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Mellan 2015 och 
2019 gick 47 procent, av de nyanlända som lämnat etableringsuppdraget, vidare till arbete 
eller studier (status 90 dagar efter att etableringsuppdraget avslutats).  
 
 

 
 
I jämförelse med övriga kommuner under perioden 2015 till 2019 hamnar Stenungsund på 
plats 40 av alla kommuner utifrån indikatorn hur stor andel som lämnat etableringsuppdraget 
och börjat arbeta eller studera. Även detta nyckeltal kan inte enskilt representera kommunens 
effektivitet inom försörjningsstöds- och arbetsmarknadsverksamheten men påvisar, precis 
som arbetslöshetsstatiken, en del av problembilden.   
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Ökade kostnader för försörjningsstöd samtidigt som kostnader och deltagande 
inom arbetsmarknadsverksamheten minskar 
 
Från 2013 till 2019 halverades antal deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, 
Kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder har sedan 2013 också minskat med 36 procent. En 
tydlig förklaring är utifrån den nya styrmodell som beslutades 2015 (KF 2015-10-26 § 221) 
med en mer uppdragsstyrd arbetsmarknadsenhet. Detta utifrån uppdrag i strategisk plan 2015–
2018. Den nya styrmodellen innebar ett tydliggörande av arbetsmarknadsenhetens målgrupp 
som då begränsades till de som står nära arbetsmarknaden.  
 
Under denna period har också kostnaden för försörjningsstöd minskat något fram till 2017 
men under 2019 var kostnaden högre 2013. Som också beskrivs i EY:s revisionsrapport 
(2021/14) är kostnadsökningen kopplad till Arbetsförmedlingens omorganisering som 
medfört att samarbetet med kommunen har försvårats och att färre personer har fått insatser 
från myndigheten. Därutöver medför Försäkringskassans krav för sjukersättning att personer 
utan arbetsförmåga hänvisas till försörjningsstöd. Flyktingströmmarna från 2015 och 2016 har 
också påverkat kostnaderna för ekonomiskt bistånd då andelen utrikesfödda som inte klarar 
att bli självförsörjande under etableringstiden har ökat. 
 
 

 
 
 

Avsaknad av insatser 
Sedan 2019 har kommunens försörjningsstödsverksamhet börjat kartlägga bakgrundsfaktorer 
för de personer som erhåller försörjningsstöd. Utifrån denna kartläggning har det framkommit 
brister, framförallt kopplat till att en stor andel av försörjningstagarna saknar insatser. 52 
procent av försörjningstagarna i januari 2020 saknade insats eller var i väntan på insats.  
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Nuvarande organisation, process och ansvarsfördelning 
 
De tre berörda enheterna finns organiserade inom två verksamheter fördelade inom sektor 
utbildning och sektor socialtjänst.  
 

 
Processen idag startar i och med att en ansökan om ekonomiskt bistånd kommer in till stöd- 
och försörjningsenheten. Det följs av ett nybesökssamtal, utredning och sedan beslut om 
ekonomiskt bistånd. Utifrån behovet kan sedan den enskilde få insatser som organiseras inom 
sektor socialtjänst alternativt sektor utbildning. Externa organisationer såsom 
Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet kan då också bli aktuella. Sedan följs 
insatserna upp och justeras vid behov med målet att den enskilde genom dessa når 
självförsörjning.  
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Sammanfattning nulägebild  
Kommunen har och har haft en relativt låg arbetslöshet och samtidigt en relativt 
välfungerande integration av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Vad gäller integration av 
utrikesfödda på arbetsmarknaden finns dock en stor potential i att förbättra detta arbete men 
statistiken påvisar att detta är en utmaning för flertalet av Sveriges kommuner. Kostnaderna 
för försörjningsstödet har ökat och är idag högre per invånare än 2013. Samtidigt har 
kostnaderna och insatserna av arbetsmarknadsåtgärder minskat betydligt sedan 2013. Detta 
innebär att kostnaderna har minskat för det förebyggande arbetet samtidigt som kostnaderna 
för försörjningsstödet ökat. En direkt korrelation mellan dessa utgiftsposter kan dock inte 
fastställas men kan vara en av flera faktorer. Andra faktorer kan vara en förändrad 
arbetsmarknad där nya krav ställs på anställningsbarhet och den generella arbetsmarknadens 
välmående lokalt och regionalt.  
 
Utifrån den kartläggning som genomförts av kommunen socialsekreterare saknar idag en 
majoritet av de som har försörjningsstöd insatser för att ta sig ut ur detta. Förvaltningens 
bedömning är att detta är kopplat till arbetsmarknadsenhetens nya styrmodell från 2015 med 
en minskad målgrupp och därefter en minskad budget, i kombination med ett bristande 
insatsutbud liksom Arbetsförmedlingens styrning, förändrade arbetssätt, och ett minskat 
engagemang lokalt, sedan 2015.  
 
Vad som blir tydligt utifrån denna nulägesbild är att kommunens uppdrag är komplext och 
behovet av samverkan mellan olika kompetenser blir allt viktigare. Det finns samtidigt 
flertalet faktorer som pekar på ett jämförelsevis bra utfall, exempelvis en låg arbetslöshet, 
men där det saknas verktyg och insatser för den grupp som inte har förmågan att bli en del av 
arbetsmarknaden och som ofta har sin härkomst i andra länder.   
 
Utifrån tidigare nämnda mätning finns emellertid en problematik med nuvarande process då 
flertalet personer saknar insats. Anledningen till bedöms vara arbetsmarknadsenhetens samt 
stöd- och försörjningsenhetens begränsade och otydliga ansvarsfördelning. Den otydliga 
ansvarsfördelningen eller avsaknad av ansvarsfördelning för en stor målgrupp leder till att 
hälften av de som idag erhåller ekonomiskt bistånd saknar insats. Förvaltningen bedömer att 
detta har en direkt påverkan på möjligheten att minska antalet försörjningsstödstagare. 
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Omvärldsbevakning 
Kommunen har varit i kontakt med kommunerna Eda, Halmstad, Kungsbacka, Lysekil, 
Markaryd och Vaggeryd. Urvalet av just dessa kommuner baseras på såväl goda utfall liksom 
processer som likar den framtagna målbilden, redovisad nedan. Därtill har flertalet av de 
utvalda kommunerna genomgått ett förändrat arbetssätt de senaste åren.  
 

Framgångsfaktorer  
En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att arbetsmarknadsperspektivet genomsyrar hela 
processen kombinerat med höga förväntningar på deltagarna i de olika insatserna. 
Grundläggande för detta är ett bra och tätt samarbete med näringslivet och de kommunala 
enheter som kan erbjuda praktik- och arbetsträningsplatser. En viktig del av detta är en god 
matchning av deltagare och arbetsgivare och vardaglig kontakt för att säkerställa att 
exempelvis praktikplatsen fungerar väl för både deltagare och arbetsgivare. Det innebär också 
att verksamheten har god kunskap om varje individs behov, förmåga och önskemål för att 
skapa goda matchningar.  
 
En omställning till ett tydligare arbetsmarknadsperspektiv kräver dialog och ett gemensamt 
språk internt. Det handlar om ett tydligt jobbfokus där medarbetarna dock kan ha 
handlingsutrymme och att våga testa nya arbetssätt. Uppföljning i början är avgörande för att 
kunna säkerställa att alla har samma förståelse för vad ett mer arbetsmarknadsriktat arbetssätt 
innebär. En annan framgångsfaktor för det interna arbetet är en tydlig ansvarsfördelning, 
exempelvis i kontakten med näringsliv men såväl för olika arbetsmarknadsinsatser.  
 

Utmaningar  
En uppdelad organisation kan leda till dubbelarbete. Det sociala och 
arbetsmarknadsperspektivet kan ibland vara svårt att särskilja och processen måste få ta tid.  
En annan utmaning är att kunna prioritera rätt, exempelvis vilka insatser som får bäst effekt. 
Detta kan behöva testas för att se vad som fungerar och inte. Flera kommuner lyfter dock att 
samverkan med näringslivet har blivit svårare de senaste åren och framförallt på grund av 
Covid-19 pandemin. 
 
Ett större arbetsmarknadsfokus kanske också vara en utmaning utifrån olika individers attityd 
till arbete vilket kan leda problem vid uppföljning och den högre kravställning detta kan 
innebära. Vissa kommuner lyfter också olika samarbeten som svårare än andra, vilket 
troligtvis beror på hur kommunen är organiserad. Exempel är Vuxenutbildningen i vissa 
kommuner som inte ligger nära organisatorisk övriga verksamheter.  
 
Specifikt för gruppen nyanlända kan frågan om ansvarsfördelning vara svår utifrån 
Arbetsförmedlingens stora ansvar under etableringsperioden (de två första åren efter att 
personen erhållit försörjningsstöd). Därtill finns ofta en grupp språksvaga som är svåra att 
hitta rätt insatser till, oavsett hur kommunen valt arbeta och organiseras. Vad gäller 
Arbetsförmedlingen så lyfter flera kommuner också att samverka är svårare efter att den 
statliga myndigheten omorganiserats.  
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Förslag till förändring 
 
Målbild och förhållningssätt 
För Stenungsunds kommun framtida arbete har förvaltningen tagit fram en målbild för att 
tydligt sätta ramarna för hur kommunen ska arbeta mot de personer som idag står utanför 
arbetsmarknaden och erhåller försörjningsstöd. Den övergripande målbilden är att ”med 
gemensamma krafter arbetar kommunen tillsammans för att minska antalet 
försörjningsstödstagare genom att fler når självförsörjning, eller en meningsfull 
sysselsättning, som stärker möjligheten att nå självförsörjning i framtiden”. 

 Stenungsunds kommun ska verka för att arbetssökande och försörjningsstödstagare på 
snabbast sätt når självförsörjning eller meningsfull sysselsättning. Detta sker genom 
aktiva insatser som förhindrar medborgare att bli beroende av försörjningsstöd. 

 Tiden från ansökan om försörjningsstöd till självförsörjning ska kontinuerligt minska  
 Stenungsunds kommun ska ha ett arbetsmarknadsperspektiv i all kontakt med 

försörjningsstödstagare och arbetssökande. Den egna viljan och minimera passivitet 
ska vara fokus. Det handlar om ett tydligare arbetsmarknadsperspektiv utifrån 
socialtjänstlagens intentioner om frigörandet av människors egna resurser och 
självständighet kombinerat med eget ansvar och tillit. Ett tydligare 
arbetsmarknadsperspektiv innebär: 

o Fokus på självförsörjning 
o Fokus på arbete  
o Eget ansvar  
o Utmanande 
o Snabba insatser 
o Fokus på huvudflödet 
o Generalistkompetens eftersträvas 

 Etableringstiden ska nyttjas på ett mer effektivt sätt än tidigare, genom att utarbeta och 
effektivisera samarbetet med Arbetsförmedlingen 

 Alla insatser ska ha som mål att leda till självförsörjning och alla ska mötas av höga 
förväntningar med målet att nå självförsörjning.  

 All myndighetsutövning och följande insatser ska vara effektiva och i huvudsak ha ett 
arbetsmarknadsperspektiv 

 Hela kommunen ska vara möjliggörare för att fler försörjningstagare kommer i 
sysselsättning 

 Ett nära samarbete med det privata näringslivet är vitalt och behöver stärkas 
kontinuerligt i form av exempelvis rekryterare och andra näringslivskontakter där 
tilliten mellan kommun och företagare stärks. Det sker genom att kommunen tar ett 
aktivt ansvar för att det fungerar och vara närvarande stöd på praktik- eller 
arbetsplatsen samt har en välgrundad matchning.  

 Åtgärdsutbudet ska öka och ingen försörjningsstödstagare ska sakna insats på grund av 
bristande utbud 

 Huvudfokus är minska andelen försörjningsstödstagare, det innebär att de som står till 
arbetsmarknadens förfogande blir en del av huvudprocessen. Detta kan innebära nya 
arbetssätt och rutiner.  
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Själv-
försörjning

 Alla försörjningsstödstagare ska vara i någon form av insats eller sysselsättning efter 
ett bestämt antal dagar från första ansökan4.  

 En första kontakt ska tas skyndsamt efter ansökan om försörjningsstöd  
 Stenungsunds kommun ska prioritera att personer som erhåller offentligt stöd ska vara 

inskrivna i rätt försörjningssystem. Kommunen ska därför stötta och hjälpa 
medborgare för att hamna rätt. 

 Det ska ske ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga processer och ständiga 
resultatuppföljningar med fokus att fler når självförsörjning eller är i meningsfull 
sysselsättning 

Ny process och ansvarsfördelning 
Det nya arbetssättet och processen är framtagen utifrån analys av nuvarande process svagheter 
och brister för att dessa ska kunna undvikas i framtiden. Därtill har en omvärldsanalys 
genomförts av ett antal kommuner i Sverige. Genom denna omvärldsanalys har 
framgångsfaktorer och utmaningar i andra kommuner kunna lyftas i arbetet med kommunens 
nya process. Utifrån detta underlag har gemensamma workshops arrangerats med medarbetare 
och chefer inom respektive verksamhet för på så sätt säkerställa en väl förankrad process 
utifrån de lokala behoven och utmaningarna. 
 
Utredningen föreslår en ny process med tydlig ansvarsfördelning som också ska säkerställa att 
ingen försörjningsstödstagare kan hamna mellan stolarna. Processen bygger en-väg-in för alla 
nuvarande och nytillkomna försörjningsstödstagare, nedan kallad ”startprocess”. I 
startprocessen bedöms om personen har rätt till försörjningsstöd men också vilken vidare 
process den enskilde ska ingå. Det två alternativen är huvudprocessen och rehabprocess. 
Huvudprocessen har ett tydligt fokus på självförsörjning och arbetsmarknadsinsatser. 
Rehabprocessen däremot har fokus på rehabiliterande och behandlade insatser för att 
individen ska kunna komma in i huvudprocessen alternativt gå vidare till andra, statliga 
ersättningssystem. Helheten bygger på att en klar majoritet ska ingå i huvudprocessen men 
kan variera från tid till annan. Rehabprocessen är aktuell vid exempelvis pågående 
missbruksproblematik, bostadslöshet, sjukskrivning eller att personen redan ingår i andra 
insatser från exempelvis från samordningsförbundet. 
 
 
 

 
 
 

 
4 Antal dagar för denna garanti fastställs efter piloten, exempelvis: Stenungsunds sju-dagarsgaranti 

Startprocess Huvudprocess

Rehabprocess
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Den nya processen skiljer sig från den nuvarande då den nya säkerställer att ingen 
försörjningsstödstagare riskerar att hamna mellan olika verksamheters ansvar. Detta generar 
också ett tydligt ansvarsutkrävande i den uppföljning som kontinuerligt sker. Därtill skapas 
det genom de nya processerna ett systematiserat samordningsarbete. Den tidigare processen 
byggde på uppdragsbeställningar vilket inte blir fallet i den nya processen. I den nya 
processen fördelas försörjningsstödstagare mellan två processer, huvud- och rehabprocessen. 
Huvudprocessen ansvaras för av arbetsmarknadsenheten och enheten stöd och försörjning 
ansvarar för rehabprocessen. Detta innebär att ett tydligt ansvar finns för varje individ där 
också den kommunala kompetensen nyttjas på mer effektivt sätt då man fördelas mellan två 
olika processer med olika fokusområden. Till skillnad från tidigare ska också ett 
systematiserat samordningsarbete ske mellan arbetsmarknadsenheten och enheten stöd och 
försörjning genom teamsbaserade arbetsgrupper utifrån individens behov. Utifrån att många 
individer har komplexa utmaningar anser förvaltningen att ett nära samarbete är oerhört 
viktigt för att inte skapa en stuprörsstruktur. Genom ett systematiserat teambaserat arbete 
anser förvaltningen att risken för en stuprörsstruktur undanröjs.  
 
Förvaltningens sammanställda bedömning är att det nya arbetssättet skapar ett mer 
strukturerat arbete, en tydlig ansvarsfördelning samt en tydlig styrning och samordning av 
kommunens gemensamma resurser och kompetenser. I den nya modellen riskerar heller ingen 
att hamna utanför och genom det sakna insatser vilket kunde bli fallet tidigare.  
 

Startprocessen 
Målgrupp: Alla som söker försörjningsstöd 
Ansvarig: Sektor socialtjänst, verksamhet IFO 
 
Startprocessen genomgår alla personer som erhåller försörjningsstöd. Det är i denna process 
som utredning och beslut om rätt till försörjningsstödmyndighets tas samt om man står till 
arbetsmarknadens förfogande vilket avgör vilken process den enskilde sedan går vidare till 
(huvud- eller rehabprocessen) 
 
Huvudprinciperna för den nya processen är att: 

o Handläggning av första ansökan och beslut om rätten till försörjningsstöd ansvarar 
socialsekreterare för samt bedömning om den enskilde står till arbetsmarknadens 
förfogande eller inte5 

o Handläggning och utredning av återansökningar ansvarar socialsekreterare för, där 
bedömningen kan förändras om den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande 
eller inte. 

o Socialsekreterare beslutar om ekonomiskt bistånd och om den enskilde ska ingå i 
huvud- eller rehabprocessen 

o Alla deltagare ska oavsett process ha någon form av insats om det inte är bedömt av 
läkare att den enskilde är sjukskriven på heltid och som förhindrar att individen kan 
delta i insatser6 
 

 
5 För att stå till arbetsmarknadens förfogande ska man bedömas ha stabilt boende, inte ha ett pågående missbruk, 
inte vara sjukskriven på heltid och/eller inte ingå i annan rehabiliterande åtgärd eller har insatser via 
Samordningsförbundet. 
6 Om personen av läkare bedöms återfå eller öka arbetsförmåga med rehabiliterande insatser kan kommunala 
rehabiliterande insatser vara aktuella, om inte inväntas sjukvårdens behandlande insatser. 
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Huvudprocessen 
Målgrupp: Alla försörjningsstödstagare eller annan person som ej är i arbete eller studier som 
står till arbetsmarknadens förfogande 
Ansvarig: Sektor utbildning, verksamhet Kompetens & utveckling, vid behov med 
teambaserat stöd från övriga berörda verksamheter 
 
Huvudprocessen inkluderar alla de försörjningsstödstagare som bedöms stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Fokus i huvudprocessen är att snabbt komma i insatser som 
leder till ett närmande till arbetsmarknaden. Detta kan vara exempelvis arbetsträning eller 
praktik. Insatsen beror på den arbetsmarknadsplanering som är det första steget i processen 
där analys genomförs för vilka typer av insatser som kan bidra till ett närmande till 
arbetsmarknaden. Huvudprocessen avslutas när individen har nått självförsörjning genom 
arbete eller studier.  
 
Huvudprinciperna för den nya processen är att: 

o Alla som står till arbetsmarknadens förfogande ska ingå huvudprocessen 
o Insatser och uppföljningar i huvudprocessen ansvarar arbetsmarknadsenheten för, vid 

behov i teambaserat samarbete med övriga berörda verksamheter.  
o Vid upprättande av en arbetsmarknadsplan ska den sökande presentera en likvärdig 

eller bättre planering till självförsörjning. Bedömning görs av arbetsmarknadsenheten. 
o I de fall den sökande inte följer sin arbetsmarknadsplan ska arbetsmarknadsenheten 

meddela socialsekreterare och rätten till försörjningsstöd kan komma att ifrågasättas. 
Beslut tas av socialsekreterare om eventuell nedsättning eller indragen 
försörjningsstöd 

o Individens behov styr vilken insats och samarbetspartners som behövs  

Ansökan om 
försörjningsstöd

Utredning om rätt till 
försörjningsstöd

Beslut om rätt 
tillförsörjningsstöd

Bedömning om man 
står till 

arbetsmarknadens 
förfogande

Huvudprocess alternativt 
Rehabprocess
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Exempel på insatser i Huvudprocessen: 
Nedanstående beskrivning av insatser är verktyg och en del i arbetet att nå målet 
självförsörjning vilket är huvudsyftet med Arbetsmarknadsenhetens uppdrag. 
 
Insats  Syfte 
Framtagande av 
arbetsmarknadsplan 

Syftet är att tillsammans med deltagaren skapa inriktning av målet och vägen 
till arbete på kort och lång sikt. Resursinventering av deltagarens förmågor 
och styrkor görs. Delaktighet i planen med deltagaren ökar och snabbar upp 
processen med målet arbete och utbildning. 

Arbetsförmedlingens 
samtliga åtgärder och 
lönestöd 

Syftet är att underlätta anställningsbarhet och stöd för deltagare hos en 
arbetsgivare, genom att initiera och förbereda för att ta emot 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknadsenheten hjälper till med 
lönestöd för deltagare inom Arbetsmarknadsenheten samt rådgivande mot 
arbetsgivare. 

Stödsamtal Genom att erbjuda coachande, motiverande och stödjande samtal stöttas 
individen att ta steg vidare mot arbete eller utbildning.  

Jobbsökaraktiviteter Syftet med jobbsökaraktiviteter är att förbereda och stärka deltagare genom 
olika insatser så som exempelvis arbetsmarknadsinriktade samtal, stöd i 
praktisk jobbsökande, cv skrivning, mm. 

Kompetensinventering För att förbereda och planera rätt insatser för deltagaren används 
kompetensinventering som ett instrument. Detta kan vara exempelvis 
screening, kortare kartläggning, (arbetsförmågebedömning endast i ök vid 
teamsamarbete) 

Matchning till praktik Syftet är att matcha rätt individ till rätt arbete, praktik, arbetsträning, mm för 
att komma närmare arbete. 

Praktik för arbete Syfte med praktik är att deltagare skall komma närmare arbete genom att 
pröva riktiga arbetsuppgifter för att få möjlighet till arbete på praktikplatsen 
eller för att förbereda mot annan arbetsplats med målet anställning. 

Praktik för 
språkutveckling 

Syftet är att få träna och använda språket på en arbetsplats för att få en större 
språkutveckling och på så sätt komma närmare arbete och utbildning. 
Praktiken innebär också en större integrationsmöjlighet, delaktighet och 
social tillhörighet i samhället. Här sker samverkan med SFI Vuxenutbildning 
och arbetsplatser. 

Arbetsträning Syftet med arbetsträning är att deltagaren tränar sig på att befinna sig på en 
arbetsplats, utredas för hur mycket tid man klarar av, vad man 
fysiskt/psykiskt klarar av, social träning. Arbetsträning kan kompletteras med 
andra insatser för att närma sig nästa steg som är praktik med målet arbete 
eller utbildning.  

Företagsgruppens 
insatser 

Syftet med företagsgruppens insatser, är att flera sektorers verksamheter 
arbetar med att få till stånd arbete, praktik och arbetsträning. Målet är att fler 
deltagare får tillgång till fler platser och få så sätt snabbare närmar sig ett 
arbete.   

Handledarstöd under Syftet med handledarstöd under anställningstiden är att deltagare skall få 

Arbetsmarknads-
planering Insatser / uppföljning Självförsörjning genom 

arbete eller studier
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anställningstiden stöttning inför och under arbete, arbetsträning och arbete för att få möjlighet 
till varaktigt arbete och anpassning. Syftet är också att arbetsgivare kan få 
hjälp med viss stöttning för att individen skall fungera på arbetsplatsen. 

Vuxenutbildningens 
olika utbud av 
utbildningar/kurser 

Syftet är att deltagare skall kunna få information samt ta del av olika 
kursutbud och utbildningar inom Vuxenutbildningen som behövs för att 
närma sig målet arbete och utbildning.  

Orienteringskurser Syftet med orienteringskurser är att deltagare (vissa nyanlända) kan ta del av 
vuxenutbildningens orienteringskurser, som gör att deltagare närmar sig 
målet arbete eller utbildning.  

Studie- och 
yrkesvägledning 

Syftet är att deltagare skall få information om arbete och utbildning samt hur 
och på vilka sätt man kan närma sig arbete och utbildning.  

Supported 
employment 

Metoden Supported Employment har som grundtanke att alla människor har 
en arbetsförmåga och vägen till arbete skapas främst genom den egna 
drivkraften och den egna viljan, med fokusering på de egna starka sidorna 
och tidigare erfarenheter.   
Syftet med metoden är att få ut individer i arbete som står längre från 
arbetsmarknaden.  

Dua-Jobbspår Syftet med Dua-Jobbspår är att unga och nyanlända skall kunna kombinera 
arbete och utbildningsbehov utifrån arbetsgivarens 
kompetensförsörjningsbehov. Målet är att deltagaren skall få ett arbete inom 
befintligt jobbspår eller gå vidare mot studier. 

Invux, Plug in och 
KAA 

Invux är ett ESF-projekt som syftar till att bygga bättre strukturer gällande 
samverkan över sektorer. Samverkan syftar till att ungdomar lättare och med 
rätt insatser, skall fullfölja studier. 
Plug In och KAA7 är en uppföljande verksamhet för ungdomar som hoppar 
av skolan och som riskerar att hamna i utanförskap. Arbetsmarknadsenheten 
erbjuder individanpassade aktiviteter i syfte att antingen återgå till skolan 
alternativt arbete. Insatserna kan vara praktik, träff med teamets kompetenser 
såsom socionom, arbetsterapeut mm.  

Teamsamarbete med 
IFO vid behov 

I alla ärenden där arbetsmarknadsinsatser kan ske inom huvudprocessen 
ansvarar Arbetsmarknadsenheten för teamsamverkan på individuell nivå. 
Detta för att möjliggöra effektiva stödjande insatser som underlättar 
personens möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Genom ett 
systematiserat teambaserat arbete anser förvaltningen att risken för en 
stuprörsstruktur undanröjs samtidigt som flera kompetenser kan nyttjas för 
att hitta den mest effektiva planen för den enskilde. 

 
Exempel på samarbetspartners i Huvudprocessen 

 Arbetsförmedlingen och Arbetsförmedlingen upphandlade aktörer  
 Kommunala enheter för praktik eller arbetsträning  
 Försäkringskassan 
 Göteborgsregionens kommunalförbund 
 Näringslivet (genom Företagsgruppen) 
 Den kommunala vuxenutbildningen 

 

 
  

 
7 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
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Rehabprocessen 
 

Målgrupp: Alla försörjningsstödstagare eller annan person som ej är i arbete eller studier som 
inte står till arbetsmarknadens förfogande 
Ansvarig: Sektor socialtjänst, verksamhet IFO, vid behov med teambaserat stöd från övriga 
berörda verksamheter 
 
Rehabprocessen är för de som i dagsläget inte står till arbetsmarknadens förfogande på grund 
av exempelvis ett aktivt missbruk eller hemlöshet. Precis som huvudprocessen handlar det om 
att få individen att närma sig arbetsmarknaden genom olika rehabiliterande insatser som beror 
på individens behov. Rehabprocessen avslutas när individen står till arbetsmarknadens 
förfogande och då övergår individen till huvudprocessen alternativt att individen når 
självförsörjning genom att övergå till andra ersättningssystem. 
 
Huvudprinciperna för den nya processen är att: 

o Alla som inte står till arbetsmarknadens förfogande ska ingå rehabprocessen 
o Insatser och uppföljningar i rehabprocessen ansvarar individ- och familjeomsorg för, 

vid behov i teambaserat samarbete med övriga berörda verksamheter. 
o Individens behov styr vilken insats och samarbetspartners som behövs  

 

 
  

Planering av insatser 
utifrån fördjupat stöd

Rehabliterande 
insatser / uppföljning

Självförsörjning genom 
andra ersättningssystem

eller vidare till 
huvudprocess om insatser 
leder till att personen kan 

anses stå till 
arbetsmarknadens 

förfogande
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Exempel på insatser i Rehabprocessen: 
 
Insats  Förklaring/syfte 
Utredning och 
rehabiliteringsplan 

Syftet är att utreda individens rätt till bistånd, behov för progression och 
framtagande av rehabiliteringsplan. Socialstyrelsens utredningsinstrument FIA8 kan 
vara aktuellt att använda för personer med oklara hinder eller långvarigt bistånd.  

Råd och stöd, 
vägledning 

Syftet är att ge den enskilde information om hens rättigheter och skyldigheter samt 
information om andra kommunala enheters och andra myndigheters insatser.  

Motiverande samtal - 
en samtalsmodell för 
förändring 

Syftet med motiverande samtal är att stärka den enskildes möjligheter till 
progression som leder till ett närmande till arbetsmarknaden. Det motiverande 
samtalet har som mål att öka klientens vilja att förändra sig och underlätta att 
komma vidare i förändringsprocessen. 

IPS-metoden - 
Individanpassat stöd till 
arbete 

IPS9 är en evidensbaserad arbetsrehabiliteringsmetod som syftar till att hjälpa 
personer att skaffa och behålla ett lönearbete, alternativt studier. Arbetsplats och 
studier baseras på individens egna val och preferenser. Kommunens IPS-specialister 
ger vid behov handledning till klient och arbetsgivare på arbetsplatsen för att 
möjliggöra en arbetsträning eller praktik som ger individen förbättrade möjligheter 
att nå progression. Samverkan sker med Arbetsförmedlingen för att möjliggöra 
myndighetens samlade insatser för den enskilde utifrån metoden. Samverkan sker 
också med den kommuninterna företagsgruppen, för kontakt med lämplig 
arbetsgivare för arbetsträning och praktik med stöd av IPS-metoden. 

Trädgårdsunderstöd 
rehabilitering på 
Åbacka trädgård  

Arbetsförberedande åtgärd för personer i missbruksbehandling, psykisk ohälsa eller 
med oklara hinder där observationer kan bidra till utredning. Insats sker i 
teamsamverkan i övergång till fortsatt insats hos Arbetsmarknadsenheten eller 
samordningsförbundet. 

SIP - Samordnad 
individuell planering 

På begäran av individen kan samverkansmöte med sjukvården ske för samordnad 
behandling och rehabilitering 

Samverkan med 
sjukvård  
Fråga från socialtjänsten 
till läkare om 
arbetsförmåga 

En formell begäran om läkarbedömning framtagen av Försäkringsmedicinskt forum 
i Göteborg och Södra Bohuslän10.  Underlag används för att utreda och bedöma 
ohälsa när läkarintyg saknas eller inte ger tillräckligt underlag för fortsatt planering.  
Fokus på adekvat behandling av ohälsa för att den enskilde ska kunna ta ett arbete på 
hel- eller deltid med eller utan anpassning. Kan även användas för att begära 
underlag för diagnoser som kan berättiga till lönestöd. 

Samordningsförbundets 
insatser 

Insats för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med samordnat stöd från 
flera myndigheter i syfte kunna påskynda rehabiliteringsprocessen. Den samverkan 
som samordningsförbund möjliggör förhindrar att människor hamnar i en rundgång 
eller mellan olika myndigheter. Bland annat finns inom samordningsförbundet 
Projekt Respondere som riktar sig specifikt mot ungdomar med aktivitetsstöd eller 
med diagnoser som skulle kunna berättiga till aktivitetsstöd för att hjälpa 
målgruppen att närma sig arbetsmarknad eller påbörja studier. 

Teamsamarbete med 
AME vid behov 

I alla ärenden där omfattande rehabiliterande stöd behövs ansvarar IFO för 
teamsamverkan på individuell nivå. Detta för att möjliggöra effektiva stödjande 
insatser som underlättar personens möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. 
Genom ett systematiserat teambaserat arbete anser förvaltningen att risken för en 
stuprörsstruktur undanröjs samtidigt som flera kompetenser kan nyttjas för att hitta 
den mest effektiva planen för den enskilde. . 

 
 

 
8 Förutsättningar inför arbete 
9 Individual Placement and Support- Individanpassat stöd till arbete. 
10 i samverkan med Göteborgs stad, Mölndals stad samt kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö 
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Exempel på samarbetspartners i Rehabprocessen 
 Västra Götalandsregionen 
 Arbetsförmedlingen 
 Budget och skuldrådgivning 
 Samordningsförbundet 
 Försäkringskassan 
 Göteborgsregionens kommunalförbund 
 Näringslivet 
 Migrationsverket 
 Skattemyndigheten 
 Stenungsundshem 
 Vuxenutbildningen 
 Näringslivet (genom Företagsgruppen) 

 
 

Företagsgruppen - ett sektoröverskridande nätverk 
Idag arbetar flera enheter inom Stenungsunds kommun med anordning av praktik- och 
arbetsträningsplatser. Målgruppen för denna typ av insatser har olika behov av stöd eller 
anpassningar och har olika kapacitet att klara olika typer av arbetsuppgifter. Därtill har de 
som ingår i en insats i form av praktik eller arbetsträning olika behov för att nå progression 
som exempelvis kan leda till att den enskilde kan bli en del av den ordinarie arbetsmarknaden. 
I denna utredning finns fyra enheter/verksamheter som arbetar med anordning av praktik- och 
arbetsträningsplatser (enheterna stöd och försörjning, arbetsmarknadsenheten, 
vuxenutbildning och funktionshinder (verksamhet)). Förutom dessa finns anordning av 
praktikplatser även inom exempelvis gymnasieskolan. 
 
För att stärka kommunens arbete med praktik- och arbetsträningsplatser kommer en 
gemensam arbetsgrupp att bildas, kallad Företagsgruppen. Detta innebär att alla företag och 
kommunala enheter får en väg in till kommun vid frågor eller vid anordnande av en 
exempelvis praktikplatser. Detta ska leda till såväl samordningsvinster som att servicen mot 
de som möjliggör praktik- och arbetsträningsplatser ska förbättras. Genom att samordna alla i 
behov av denna typ av insatser samt en gemensam väg in för alla arbetsplatser kan detta 
generera en bättre matchning. I praktiken innebär detta att företagsgruppen tar kontakt med 
möjliga arbetsplatser för exempelvis arbetsträningsplatser istället för att tre eller fyra olika 
kommunala verksamheter tar denna kontakt och som då bidra till intern konkurrens och som 
leder till merarbete för såväl företag som för kommunala enheter. Genom företagsgruppen 
kommer också en större närvaro av kommunens personal vara möjlig vilket säkerställer för 
såväl företaget som den enskilde att praktik- eller arbetsträningsplatsen fungerar väl för båda 
parter. 
 
Det ska också påpekas att ett effektivt arbete med exempelvis arbetsplatstränings- och 
praktikplatser kan stärka kommunens kompetensförsörjning då arbetsplatsträningsinsats kan 
leda till en framtida anställning. Detsamma gäller praktikplatser som exempelvis kan få unga 
att välja en utbildning i framtiden där idag är svårt för kommunen att hitta den specifika 
kompetensen. Den nya process ställer då samtidigt krav på de kommunala enheter som kan ta 
emot exempelvis praktikanter också gör detta.  
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I korthet bidrar Företagsgruppen med: 
 Bättre matchning och därmed ökad potential till god progression 
 Ökad service mot företag och kommunala enheter 
 En väg in för företag och kommunala enheter vid frågor eller problem under pågående 

arbetsplatsträning eller praktik 
 Samordningsvinster i arbetet med praktik- och arbetsträningsplatser genom minskat 

dubbelarbete och effektivare kontaktvägar  
 
Företagsgruppen är en samordningsgrupp med resurser och kompetenser från olika 
kommunala enheter som kommer att träffas kontinuerligt. Det är med andra ord inte en ny 
enhet inom Stenungsunds kommun. 
 

 

 
 
 
  

Stenungsunds kommun

Sektor socialtjänst

Funktionshinder

Daglig 
verksamhet

Individ- och 
familjeomsorg

Stöd- och 
försörjning

Sektor utbildning

Kompetens & utveckling

Arbetsmarknads-
enheten

Vuxen-
utbildningen

Företagsgruppen

Kommunala enheter Privata bolag
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Organisation 
 
Utifrån denna utredning har förvaltningen kommit fram till att det i dagsläget inte finns behov 
av en omorganisation. Det finns två tydliga anledningar till detta. Den ena är att förvaltningen 
bedömer att den nya föreslagna processen pekar ut en tydlig ansvarsfördelning, men också 
krav på verksamheter att samverka vid behov. Den nya processens två ben, huvudprocessen 
och rehabprocessen, kan ses som två olika fokusområden. Huvudprocessen har ett 
arbetsmarknadsfokus som finns organiserat inom arbetsmarknadsenheten som äger och 
ansvarar den processen. Samtidigt har rehabprocessen ett socialt, rehabiliterande och 
behandlade fokus inom individ och familjeomsorg. Den uppdelningen kopplar också samman 
verksamheterna med andra viktiga kompetenser inom respektive sektor och verksamhet. 
Utifrån huvudprocessen får arbetsmarknadsenheten en fortsatt hemvist nära 
vuxenutbildningen och utifrån rehabprocessen får IFO en fortsatt hemvist nära verksamheter 
som hanterar exempelvis barn- och missbruksärenden.  
 

Pilotprojekt, tidplan och uppföljning 
För att säkerställa det nya arbetssättet fungerar kommer ett pilotprojekt genomföras. Detta 
kommer att ske genom att ett antal individer får gå igenom hela processen. Genom detta kan 
verksamheterna testa sig fram i de olika teamsbaserade samarbetena som är grundläggande 
delar av den nya processen. Pilotprojektet kan då också utreda mer detaljerade vardagsfrågor 
redan såsom gränsdragningar, ansvarsfördelning och strukturer och säkerställa att dessa 
fungerar innan processen går in ett implementeringsskede. Tidplanen för den nya styrningen 
och process är som följer:

 
En del av målbilden och ett av förhållningssätten i den nya processen är att det ska ske ett 
systematiskt kvalitetsarbete med tydliga processer och ständiga resultatuppföljningar med 
fokus att fler når självförsörjning eller är i meningsfull sysselsättning. När processen är 
implementerad inom hela kommunen ska därför processen kontinuerligt följas upp för att 
säkerställa att de mål och principer som i denna utredning har fastställs också fungerar i 
praktiken. Ansvarig för uppföljningen är AME-styrgrupp där representanter finns från såväl 
sektor utbildning som sektor socialtjänst.  

  

Pilotprojekt
Apr-Aug 2020

Utvärdering
Sept 2020

Implemen-
tering

Okt-Dec 2020

Den nya 
processen är 

implementerad
Jan 2021 

Kontinuerlig 
uppföljning
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Uppföljningen kommer att fokusera på dessa indikatorer:  

 
Indikator 2018 2019 2020 
Antal deltagare som saknar insats, saknar insats pga 
saknat utbud och i väntan på insats (Egen mätning) 
 

- 114 123 

Ett av de problem denna utredning lyft fram är det stora antal som idag saknar insats. 
Avsaknad av insats riskerar leda till bristande motivation, minskat självförtroende och 
samtaget minskar möjligheten för individen att nå självförsörjning. Indikatorn är därför en 
naturlig del i kontinuerlig uppföljning för att utvärdera den nya processens 
implementeringstakt och framgång. 
 
 
Indikator 2018 2019 2020 
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen11 (Kolada) 
 

32.8 34.3 
 

- 

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut 
inom försörjningsstöd, medelvärde (Kolada) 
 

10 12 12 

Forskning påvisar att ett långvarigt ekonomiskt bistånd minskar möjligheten för den enskilde 
att nå självförsörjning. Därtill är en av den nya processen viktigaste beståndsdelar är motverka 
väntetider och passivitet samt strävan mot att tiden med försörjningsstöd kontinuerligt ska 
minska. Genom ovan två indikatorer kontrolleras såväl andelen personer med ett långvarigt 
ekonomiskt bistånd samtidigt som väntetiden i början av processen kontrolleras. 

 
11 Ett långvarigt ekonomiskt bistånd avser den andel av alla biståndsmottagare som erhållit ekonomiskt bistånd 
10-12 månader under ett år.   
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Motion 

Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

Motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd 

 

sida 1 (2) 
 

Stenungsund 18 januari 2021 
 
Bakgrund:  

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som är till för den som hamnat i tillfälliga 
svårigheter med att klara den egna försörjningen. Stödet ska täcka det mest nödvändiga som 
till exempel mat, kläder och boende. Försörjningsstöd är tänkt att fungera som ett sista 
skyddsnät. 

 
Vad: 

Att leva på bidrag istället för arbete kan innebära ett utanförskap som påverkar inte bara de 
egna livsdrömmarna och möjligheterna, utan tenderar att gå i arv till nästa generation. Ett 
utanförskap som kan leda till nedbruten självkänsla som försämrar chansen för att personen 
ska kunna lämna beroendet av försörjningsstöd till förmån för ett eget arbete.  
 
Enligt Socialstyrelsen räknas den som erhållit försörjningsstöd längre än 10 månader som 
långtidsberoende. Vid en genomlsyning i januari 2020 framkom att 25% av de som uppbär 
försörjningsstöd i Stenungsund hade gjort det i mer än fem år. Av de totalt 260 ärenden som 
nu pågår har ca 150 pågått i minst ett år.  

 
Det finns flera goda exempel runt om i Sverige, bland annat från Växjö och Solna, där man 
med hjälp av individualiserade heltidsårgärder kraftigt lyckats sänka beroendet av 
försörjningsstöd i kommunen. 

 
Varför: 

Stenungsund ska vara en kommun där alla invånare känner sig delaktiga i byggandet av både 
samhället och framtiden. Ingen ska lämnas utanför eller efter, ingen ska passiviseras eller 
räknas ut. Alla åtgärder kommunen erbjuder ska verka för att människor på sikt blir 
självförsörjande och oberoende. Den som uppbär försörjningsstöd måste mötas av ett tydligt 
erbjudande med ett individuellt anpassat handlingsprogram som syftar till att personen ska 
ta sig in på arbetsmarknaden.  

 

Moderaterna föreslår därför att:  

 
 Uppdra åt Kommunstyrelsen att införa krav på om att på heltid delta i aktiviteter som 

syftar till att komma i arbete för dem som uppbär försörjningsstöd av 
arbetsmarknadsskäl.  

 

Moderaterna i Stenungsund 

 

Maria Renfors 
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Motion 

Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

Motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd 

 

sida 2 (2) 
 

 
 
Länkar:  
 
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/brytalangvarigtbistandsm
ottagande.15263.html  
 
https://www.solna.se/naringsliv/arbetsmojligheter-i-solna/vagar-till-arbete  
 
https://vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/stod-till-dig-som-soker-jobb/verksamheter-som-
erbjuder-arbetsmarknadsinsatser/vaxjoloftet.html  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-01-21

  
 
 
 
 
§ 38 Dnr: KS 2021/68 
 
Anmälningsärende - Motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd 
initierad av Maria Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd inkommit från 
Maria Renfors (M). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) inkom den 21 januari 2021 med en motion om aktivitetskrav vid 
försörjningsstöd. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2021-01-21 
 
Inlägg i debatten 
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

  
 
 
 
 
§ 231 Dnr: KS 2021/635 
 
Redovisning av oavslutade motioner 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 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. 
 
Totalt finns sju obesvarade motioner, varav två bereds av beredningar. Två obesvarade 
motioner är äldre än ett år.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-23 
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/635
2021-06-23

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Redovisning av oavslutade motioner 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 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. 
 
Totalt finns sju obesvarade motioner, varav två bereds av beredningar. Två obesvarade 
motioner är äldre än ett år.  
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 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. 
 
Totalt finns sju obesvarade motioner, varav två bereds av beredningar. Två obesvarade 
motioner är äldre än ett år.  
 
De obesvarade motionerna är: 
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Motion och motionär Anmäld till 
kommunfullmäktige 

Beredningsansvar Prognos/kommentar 

Motion - Social hänsyn vid 
upphandlingar initierad av 
Moderaterna 
 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-06-10 §130 

Motionen har av kommunfullmäktiges 
presidium remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Utredning pågår inom förvaltningen 

Motion om tjänstekoncession för 
drift av hamnen initierad av 
Lisbeth Svensson (L)  

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-03-04 §60 
 

Motionen har av kommunfullmäktiges 
presidium remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Utredning pågår inom förvaltningen.  

Motion om aktivitetskrav vid 
försörjningsstöd initierad av Maria 
Renfors (M) 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-01-21 §38 
 

Motionen har av kommunfullmäktiges 
presidium remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Redovisas enligt plan till 
kommunstyrelsen den 23 augusti 
alternativt till utskott i augusti eller 
september innan behandling i 
kommunstyrelsen 
 

Motion - Handlingsplan för arbete 
mot hedersförtryck och 
hedersrelaterat våld i Stenungsunds 
kommun initierad av Maria 
Renfors (M) 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-01-21 §39 
 

Motionen har av kommunfullmäktiges 
presidium remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Redovisas enligt plan till 
kommunstyrelsen den 20 september 
alternativt till utskott i september eller 
oktober innan behandling i 
kommunstyrelsen 
 

Motion - Bostadsplan för äldre 
initierad av Lillemor Arvidsson 
(M) 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2020-12-17 §226 
 

Motionen har av kommunfullmäktiges 
presidium remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Redovisas enligt plan till 
kommunstyrelsen den 23 augusti 
alternativt till utskott i augusti eller 
september innan behandling i 
kommunstyrelsen 
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Äldre än ett år 
Processer för privata aktörer att 
bygga verksamhetslokaler och 
driva verksamheterna – Maria 
Renfors (M).  
 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2020-03-05 § 42.  

Kommunfullmäktige gav 
beredningsuppdrag till Ekonomi- och 
personalberedningen, 2020-04-16 § 74. 

Hanteras inom Ekonomi- och 
personalberedningen 

Inför utmaningsrätt i Stenungsunds 
kommun - Maria Renfors (M).  
 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2019-10-10 § 135.  

Kommunfullmäktige gav 
beredningsuppdrag till Välfärdsberedningen, 
2019-11-14 § 157. 

Hanteras inom Välfärdsberedningen 
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Barnkonsekvensanalys 
Ärendet påverkar inte barn då det är av administrativ karaktär 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-23 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Stenungsunds kommun 
 

  

Valnämnd 
 

2019-01-01 - 2022-12-31 

 
Ordförande 
Ann Christensen S 

Förste vice ordförande 
Kjell Stahre ST 

Andre vice ordförande 
Magnus Bennsten L 

Ledamot 
Maggie Robertsson M 

Alexandra Odelsheim SD 

Jan Sedström KD 

Truls Johannessen V 

Ersättare 
Birgitta Angelbäck S 

Ronnie Hjälm S 

Vakant SD 

Martin Bergman M 

Peter Öberg M 

Ingemar Hadartz L 

Tomas Olsson C 
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