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Kommunstyrelsens 
ordförande

E konomin i kommunen ser 
mycket bra ut och resultatet 
landar på 138 miljoner i över-
skott. Vi har fått närmare 50 
miljoner kronor i bidrag från 
staten för att kunna hantera 

pandemin. Vi har använt en del av pengarna 
och vi kommer fortsatt behöva använda reste-
rande under 2021, det är förhoppningsvis då 
vi ska starta om efter pandemin.

Samtliga sektorer går plus i år och man 
kan se att även det beror på pandemin men 
givetvis inte enbart därför. Sektorerna har 
arbetat hårt för att få sina budgetar i balans 
och det ser nu ut som att de åtgärder man 
har vidtagit börjar ge utdelning. Naturligtvis 
finns det saker vi vill fortsätta utveckla såsom 

År 2020 har varit ett minst sagt annorlunda år som har 
präglats av en pandemi som har slagit hårt mot samhället 
i stort, många företag har problem medan andra har ställt 
om och lyckats fantastiskt bra med det. Kommunen har va-
rit snabb på att ställa om och anpassat sina verksamheter 
efter de behov som föreligger på de olika sektorerna. Även 
politiken har ställt om och har blivit mer digitala vilket även 
det har fungerat bra.

digitalisering och förbättrad process kring 
detaljplanearbetet.

Under 2020 har kommunfullmäktige 
antagit två nya detaljplaner, Hallernas hög-
stadium och Spekeröds handelscentrum. 
Spekeröds handelscentrum och kvarnhöjden 
i Jörlanda har blivit överklagat och med det 
följer en försening. Även byggandet av den 
nya återvinningstationen i Stora höga har 
blivit överklagat. Förskolan i Spekeröd har 
blivit utbyggd med tre avdelningar, Ucklums 
förskola har blivit renoverad samt utbyggd för 
att passa dagens behov. Byggnation av hyres-
rätter har påbörjats i Stora höga och Solgårds-
terrassen och när dessa är klara kommer det 
att ge ett välbehövligt tillskott på lägenheter. 
Vi har fattat beslut om att bygga ut Strävliden 

Olof Lundberg
Kommunstyrelsens 
ordförande

avloppsverk för att möta framtiden samt att 
minska bräddningen av avloppsvatten.

Under året invigdes det nya LSS boendet 
i Svenshögen och Brudhammars förskola – 
båda verksamheterna är fina och välbehövliga 
tillskott i en växande kommun.

Under 2020 så har det utgått ett före-
tagsstöd för de företag som hyr lokaler av 
kommunen eller haft avgifter till kommunen. 
Stöden har sett lite olika ut beroende på vil-
ken typ av verksamhet man bedriver.

Idrottshallen på Hallerna skola blev slut-
besiktigad i december och det blev en otroligt 
fin hall som kommer att kunna nyttjas av 
skolan och många idrottsföreningar under 
lång tid framöver.

Kommunstyrelsen avsatte en miljon 
kronor i extra föreningsbidrag för att stötta 
föreningarna under pandemin. Dessa pengar 
är utdelade till föreningslivet som vi vet tam-
pas med ekonomiska svårigheter. Förutom att 
vi har en ny idrottshall så har SIF fått en ny 
konstgräsplan vilket var välbehövligt.

Nu vänder vi blicken framåt och ser fram 
emot ett starkt 2021!
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Oppositionsrådet

S KR (Sveriges kommuner och 
regioner) spådde den lägsta skat-
teunderlagstillväxten på 30 år 
och skatteprognoserna för 2020 
var nedslående. Regeringen och 
oppositionen trumfade varandra 

med olika åtgärdspaket och kommunerna 
kompenserades med höga generella statsbi-
drag. Stenungsund fick 44 miljoner kronor. 
Det blev nu inte så illa som befarat, återhämt-
ningen för ekonomin påbörjades tidigare, och 
för kommunen är resultatet 2020 ojämför-
bart. Överskottet innebär ett välkommet 
tillskott och förstärker soliditeten, men för-
ändrar inte de ekonomiska förutsättningarna 
på lång sikt. Dessutom kommer vi behöva 
hantera de uppskjutna behov som pandemin 
innebär.

Ett gott politiskt arbetsklimat gjorde att vi 
kunde hålla i och hålla ut och, när det behöv-
des, lägga politiska meningsskiljaktigheter 
åt sidan, för att kunna ge förutsättningar och 
medel så att proffsen i våra verksamheter 
snabbt kunde genomföra anpassningar till 
rådande rekommendationer. Men, det finns 
naturligtvis skillnader i hur vi ser på kommu-
nens uppdrag och utveckling.

Medborgarnas behov måste styra vad vi 
erbjuder och hur vi organiserar det arbetet. 
Det viktigaste är inte att det är kommunen 
som är utförare utan att vi är garanten för att 
människor får den välfärd, utbildning och 
omsorg hon har rätt till. Hög kvalitet och val-
frihet är ledstjärnor vi fortsätter arbeta efter 
och vår vilja är att fler aktörer kan hjälpas åt 
för att klara välfärdsuppdraget.

Ordning och reda i ekonomin är A och 
O. Efter vår och kommunrevisorernas kritik 
förra året gällande ekonomistyrningen har 
kommunstyrelsen lagt in ytterligare uppfölj-
ning och det finns ännu tydligare uttalat att 
beslutade budgetramar gäller. Under 2020 
har våra kommunala verksamheter tagit ett 
stort ansvar och arbetat målmedvetet med att 
komma tillrätta med kostnadsökningarna. 
Förra årets underskott har vänts till över-
skott. Bra jobbat!

Krisberedskapen var låg och behöver 
förbättras. Det blev tydligt vid kommunens 
totalförsvarsövning i februari och under 
pandemiåret 2020 att vi stod dåligt rustade, 
både som kommun och land. Det är en viktig 
lärdom vi i oppositionen gjort och kommer 
fortsätta avsätta medel i kommande budgetar 

Kommer ni ihåg hur det var i början? När de flesta av 
oss trodde att pandemin snart skulle vara över. Man sköt 
beslut, möten och arbetsuppgifter på framtiden och 
trodde att det skulle kunna gå att sätta ett datum på 
när saker skulle återgå till det normala. Men veckor blev 
månader och det blev tydligt att vi behövde ställa om och 
anpassa allt till ett nytt normalt där förändringar och an-
passningar är en del av vardagen.

Maria Renfors
Oppositionsråd

för att våra medborgare ska vara trygga med 
att kommunen har den beredskap och robust-
het som krävs när vårt samhälle drabbas av 
en kris.

Trygghet är en viktig frihetsfråga och vi 
har tyvärr haft flera incidenter i kommunen 
under året. För mig är det här en fråga det 
inte går att kompromissa med. Du ska känna 
dig trygg och inte behöva vara rädd för att 
bli utsatt för brott. Polisen har en viktig roll 
men det har även kommunen, särskilt när det 
kommer till det brottsförebyggande arbetet. 
Det handlar både om att ge människor rätt 
förutsättningar och bygga bort otrygga plat-
ser med ljus och kameraövervakning.

Ett positivt företagsklimat är en grundför-
utsättning för att näringslivet i Stenungsund 
ska kunna fortsätta utvecklas. Här misslyckas 
den styrande majoritet för fjärde året i rad. På 
vårt initiativ antogs under 2020 flera åtgärder 
för att underlätta för det lokala näringsli-
vet. En del i denna satsning var att förstärka 
organisationen med en företagslots som 
besökte och kontaktade över 100 företag. Vi 
är övertygade om att det är betydelsefullt och 
värdefullt för framtiden och skapar värdeful-
la relationer mellan kommunen och närings-
livet som på sikt kommer stärka Stenungsund 
som företagarvänlig kommun.

Vikten av att kunna stå på egna ben och 
vara självförsörjande är ett mål värt att sträva 
mot. Det handlar om att känna att man 
bidrar till det gemensamma men också om 
frihet och ökad egenmakt. För samhället är 
det en förutsättning eftersom det behövs både 
arbetskraft och skattekronor. Arbetslösheten 
ökade till följd av pandemin men även i hög-
konjunktur är det tydligt att vissa grupper 
har särskilt svårt att komma i arbete. Vi fort-
sätter påverka för att tydligare kravställa och 
samarbeta med det lokala näringslivet i form 
av bland annat lärlings- och praktikplatser i 
näringslivet.

Under det gånga året har vi i oppositionen 
ständigt återkommit till att Stenungsund som 
kommun bättre ska ta tillvara den potential 
som finns här och den kraft och nybyggaran-
da som präglat vårt samhälle sedan länge. Vi 
vill att Stenungsund ska vara en kommun att 
trivas i och vara stolt över. Vi vet att det finns 
framkomliga vägar även på de riktigt svåra 
utmaningarna, men vi behöver prioritera för 
att möta ökande arbetslöshet och minskade 
skatteintäkter så att Stenungsund är fortsatt 
tryggt, hållbart och attraktivt.  

Det arbetet fortsätter!
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Översikt över 
verksamhetens utveckling

2016 2017 2018 2019 2020

Antal invånare 25 815 25 815 26 503 26 777 27 044

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

Verksamhetens intäkter (mnkr) 444 474 449 458 457

Verksamhetens kostnader (mnkr) 1 722 1 762 1 801 1 877 1 870

Avskrivningar (mnkr) 74 81 83 80 83

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 252 1 391 1 435 1 499 1 496

- kronor per invånare 48 499 53 047 54 152 55 981 55 317

Nettokostnadsandel (%) 90,1 95,0 95,5 95,7 91,6

Nettoinvesteringar (mnkr) 145 149 136 224 165

Tillgångar (mnkr) 1 738 1 740 1 747 1 952 2 113

Eget kapital (mnkr) 122 186 254 321 474

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

Soliditet, inkl. hela pensionsskulden (%), fullfond 6 11 15 17 22

Låneskuld hela koncernen (mnkr)* 1 137 1 058 962 1 092 1 096

Varav:

- kommunen 528 478 403 549 588

- Stenungsundshem AB 527 508 459 449 421

- Stenungsunds Energi + Fjärrvärmestiftelsen 82 72 72 67 62

- Soltak AB 23 23 23

- SBRF 5 4 2

Låneskuld i koncernen i kronor per invånare 44 044 40 345 36 298 40 781 40 527

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



Stenungsunds Energi och Miljö AB

Soltak AB

Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme

Stenungsunds Fritid och Fastigheter AB

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
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Den kommunala 
koncernen

Kommunfullmäktige
Beredningen för miljö och fysisk planering

Demokratiberedningen
Ekonomi/personalberedningen

Välfärdsberedningen

Revisionen Stenungsundshem AB

Solgårdsterrassen ABValnämnden

Överförmyndarnämnden

Tekniska myndighetsnämnden

Råd för funktionshindradeFolkhälsorådet Pensionärsrådet

Sociala myndighetsnämnden Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet
Välfärdsutskottet
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Helägda bolag 
Stenungsundshem AB
Stenungsundshem grundades 1955. Stenungsundshem äger och 
förvaltar bostäder och lokaler i Stenungsund och är kommunens 
största fastighetsägare. Samtliga fastigheter ligger i Stenungsunds 
kommun.

Solgårdsterrassen AB
Solgårdsterrassen är ett helägt dotterbolag till Stenungsundshem 
AB. Solgårdsterrassen bedriver verksamhet för exploatering av 
fastigheter.

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

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

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

Delägda bolag
Soltak AB
Soltak tillhandahåller ägarkommunerna stöd- och servicetjänster 
inom lön, fakturaadministration och IT. Bolaget ägs av Stenung-
sund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälvs kommuner. Bolaget ägs till lika 
delar av ägarkommunerna. Stenungsunds ägarandel är 1/4.

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)
SBRF är ett räddningstjänstförbund med uppdrag att förebygga 
olyckor och att genomföra räddningsinsatser. Förbundet ägs till 
lika delar av kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.

Renova AB
Renova erbjuder produkter och tjänster inom återvinning och 
avfall. Bolaget ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, 
Partille, Tjörn, Stenungsund, Öckerö och Lerums kommuner. Ste-
nungsunds ägarandel är 1,5 %.

Kommuninvest AB
Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs av de svenska 
kommuner och landsting som är medlemmar i bolaget. Bolaget ar-
betar för att ge sina medlemmar utlåning och rådgivning. Stenung-
sunds kommun har varit medlem i Kommuninvest sedan 2007 och 
äger 0,26 % av bolaget.

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

Koncernens 
sammansättning
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Styrning och uppföljning 
av den kommunala verksamheten

Processer för fastställande av mål, 
budgetering och uppföljning
Ekonomi/personalberedningen är en sam-
mansättning av förtroendevalda politiker som 
bland annat arbetar fram förslag till Strate-
gisk plan (budget) för kommande år enligt 
en fastställd tidplan. I den Strategiska planen 
finns mål och budgetramar för kommunens 
verksamhet. Målen och budgetramarna 
fastställs sedan av Kommunfullmäktige i juni 
varje år. Den Strategiska planen innehåller 
även ekonomiska styrprinciper där ansvar 
och befogenheter framgår samt hur uppfölj-
ning och rapportering ska ske.

Process för intern kontroll
Kommunstyrelsen är på uppdrag av kom-
munfullmäktige ansvarig för att det finns en 
organisation för intern kontroll som fungerar 
inom koncernen.

Årliga risk- och väsentlighetsbedömningar 
ligger till grund för kommunstyrelsens beslut 
om nästkommande års riskområden och plan 
för intern kontroll.

Information om genomförda 
kontroller lämnas två gånger 
om året till kommunstyrelsen
De helägda kommunala bolagen Stenung-
sundshem AB och Stenungsunds Energi och 
Miljö AB samt myndighetsnämnderna Tek-
nisk myndighetsnämnd, Social myndighets-
nämnd och Överförmyndarnämnd, redovisar 
regelbundet sina beslut om nästkommande 
års internkontrollplan och uppföljning av 
innevarande och föregående års internkon-
trollplan till kommunstyrelsen.

Finanspolicy
Kommunkoncernen utsätts för ett flertal 
finansiella risker. Anvisning och hante-
ringen av dessa risker regleras i kommunens 
finanspolicy. Ekonomichefen svarar för att 
följa anvisningen och rapporterar löpande till 
kommunstyrelsen.

Kommunens strategiska plan, reglemente 
för intern kontroll samt finanspolicyn finns 
att ladda ned i sin helhet på kommunens 
hemsida.

Styrning av bolag
De kommunala bolagen Stenungsundshem 
AB, Stenungsunds Energi och Miljö AB, 
Soltak AB samt Södra Bohusläns Rädd-
ningstjänstförbund ingår i den kommunala 
koncernen.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunal-
lagen leda och samordna kommunens ange-
lägenheter samt ha uppsikt över nämnder, 
företag och kommunalförbund som man är 
medlem i. Uppgiften att utöva uppsikt kan ske 
genom att fullmäktige utfärdar koncernge-
mensamma regler, riktlinjer och policys samt 
löpande följer att nämndernas och bolagens 
verksamhet sköts enligt fullmäktiges direktiv. 
I uppsikten ingår också att ge råd, anvis-
ningar och förslag samt vid behov initiera 
ärenden hos fullmäktige. För att uppnå och 
ha god styrning samt kontroll över bolagens 
utveckling har Kommunstyrelsen en rad 
åtgärder under året för att utöva sin tillsyns-
plikt. Bolagen lämnar in rapportering i form 
av ekonomisk ställning per april, delårsrap-
portering per augusti, årsbokslut, underlag 
till ägardialog samt uppföljning av intern 
kontrollplan.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om förhållanden som är av betydelse 
för styrning, uppföljning och intern kontroll av den kommunala koncernens och kommu-
nens verksamhet. Hur kommunen styrs i form av ansvar och befogenheter framgår i de 
ekonomiska styrprinciperna. Utöver det regleras kommunens finansiella risker i finanspoli-
cyn. Uppföljning av finanspolicyn framgår i stycket Finansiella risker. Kommunen står för 
merparten av kommunkoncernens verksamhet. Årsredovisningen behandlar kommunkon-
cernen i de avsnitt där det anses väsentligt för en rättvisande bild.
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Viktiga förhållande 
för resultat och 
ekonomisk ställning

Samhällsekonomisk översikt
Redan under senare delen av 2019 gick Sverige 
in i en försvagad konjunktur. Under våren 
2020 drabbades Sverige och omvärlden av en 
svår konjunkturnedgång med en snabb ned-
gång i såväl produktion som sysselsättning till 
följd av coronapandemin. Tack vare omfat-
tande krisåtgärder för att stötta företag och 
hushåll kunde ekonomin delvis återhämta sig 
under hösten 2020. Smittspridningen tog åter 
fart under årets sista månader och vad det får 
för ekonomiska konsekvenser är idag svårt att 
förutspå. Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) gör bedömningen att Sverige står 
inför flera år av svag konjunktur och ökad 
arbetslöshet. En ökad arbetslöshet bedöms 
leda till mer och längre studier och inte för-
rän 2024 kommer sysselsättningsgraden och 
arbetskraftsdeltagandet att ha återhämtat sig. 
Utöver coronapandemin finns flera orosmoln 
som kan leda till negativa ekonomiska konse-
kvenser, bland dessa kan nämnas Brexit samt 
spänningarna mellan USA och Kina.

Utveckling i kommunsektorn
Kommunernas skatteintäkter är till stor 
del grundat i arbetade timmar. De arbetade 
timmarna minskade stort under 2020. Skat-
teunderlaget har dock inte påverkats i den 
utsträckning som var väntat, till följd av stat-
liga åtgärder som korttidspermitteringar och 
förstärkt arbetslöshetsersättning. Dessutom 
har pensionsinkomsterna ökat under året. 
Under 2021 beräknas de arbetade timmarna 
öka, men trots det beräknas skatteunderlags-
utvecklingen bli svag. Detta till följd av att 
korttidspermitteringarna väntas fasas ut samt 
att pensionsinkomstsutvecklingen blir låg. 
SKR beräknar att för åren 2022-2024 kom-
mer skatteunderlagstillväxten ligga ungefär 
i paritet med genomsnittet för de senaste 
konjunkturcyklerna.

Stenungsunds kommuns verksamhet och utveckling påver-
kas av ett antal omvärldsfaktorer så som konjunkturutveck-
ling, arbetsmarknadsutveckling, befolkningsutveckling och 
bostadsbyggande. I detta kapitel behandlas upplysningar/
analyser om förhållanden som är viktiga för bedömningen 
av kommunen och kommunkoncernens ekonomi.

Regeringen beslutade under våren 2020 
om stora statliga bidrag till kommunerna för 
att möta de förväntade låga skatteintäkterna. 
Merparten av Sveriges kommuner prognos-
tiseras göra starka resultat under 2020. Detta 
till följd av att skatteintäkterna inte gått ned 
så mycket som förutspåtts när de statliga 
bidragen betalades ut.

Sveriges kommuner har sedan ett antal 
år stått inför en demografisk utmaning som 
består i att antalet personer som är i behov av 
välfärdstjänster ökar snabbare än antalet per-
soner i yrkesför ålder. De yrkesföra personer-
na ska stå för såväl finansieringen, i form av 
skatteintäkter, som bemanning av välfärden. 
Störst ökat behov finns inom äldreomsorgen, 
vilket beror på att fler blir allt äldre med mer 
omvårdnads- och sjukvårdsbehov som följd. 
I Stenungsunds kommun ska ett nytt särskilt 
boende byggas inom kommande treårsperiod 
för att möta det ökade behovet. Ökat behov 
finns även inom skola och förskola, även om 
den ökningen är något mer oviss på grund av 

en minskning i antalet födslar och invandring 
än vad som tidigare förutspåtts. I Stenung-
sund pågår ombyggnationer av grundskolor 
och nybyggnationer av förskolor för att möta 
ett ökat antal barn och ungdomar. Hur finan-
siering och bemanning ska lösas framöver 
behöver hanteras genom en rad åtgärder. 
Effektiviseringar, förändrade arbetssätt samt 
digitaliseringar anses som en del av lösning-
en, men också att öka attraktionskraften för 
kommuner som arbetsgivare.

Befolkningsförändring
Den 31/12 2020 uppgick Sveriges befolkning 
till 10 379 295 personer. Det är en ökning med 
51 706 personer, motsvarande 0,5 %, jämfört 
med 2019. Det är den lägsta befolkningsök-
ningen sedan 2005 både i relativ ökning och i 
ökning i absoluta tal. Under året invandrade 
82 518 personer till Sverige. Det är den lägsta 
invandringen sedan 2005. Invandringen 
har minskat varje år sedan 2016 då 163 005 
personer invandrade till Sverige. Den största 
invandringsgruppen under 2020 är återin-
vandrade personer födda i Sverige. Därefter 
står personer från Indien och Syrien för den 
största invandringen. Det är också de länder, 
tillsammans med Afghanistan, där den 
största minskningen skett jämfört med 2019. 
Samtidigt utvandrade fler, om än marginellt.

Antalet personen som avled under året var 
98 124. Antalet döda förändras över tid. Detta 
kan åskådliggöras genom att jämföra det ge-
nomsnittligt antalet döda under olika perioder. 
Under perioden 2000-2009 dog i genomsnitt 
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Viktiga förhållande 
för resultat och 
ekonomisk ställning

92 186 personer per år och under perioden 
2010-2019 dog i genomsnitt 90 655 per år. 
Jämfört med de fem senaste åren dog 7,9 % fler 
under 2020. Sett över landet skiljer sig de olika 
länen markant åt. I Stockholms län, som har 
den största ökningen, ökade antalet döda med 
16,4 % jämfört med genomsnittet 2015-2019. 
Västerbottens län hade en minskning i antalet 
döda med 1,5 %. I Västra Götaland ökade 
antalet döda med 6,0 %. Överdödligheten var 
störst bland män som var äldre än 75 år.

Antalet barn som föddes under 2020 var 
113 077, vilket är 1,3 % lägre än 2019.

Av Sveriges kommuner ökade befolk-
ningen i 167 kommuner. Malmö, Göteborg 
och Uppsala hade den största befolknings-
ökningen i absoluta tal. I Stenungsund ökade 
befolkning med 267 personer och uppgick i 
december till 27 044. Det är en ökning med 
1,0 % jämfört med 2019 och således högre än 
genomsnittet i riket. Det sker inte föränd-
ringar endast i antalet invånare, samman-
sättningen av befolkningen ändras också. 

Antalet äldre blir fler samtidigt som personer 
i yrkesför ålder blir färre. Enligt befolknings-
prognosen beräknas barn i förskoleåldern att 
öka vilket innebär ökat behov inom förskolan. 
I Stenungsunds kommun sker byggnationer 
för att möta kommande behov.

Arbetsmarknad
Coronapandemin har inneburit en rekordstor 
minskning i global BNP för 2020, vilket satt 
stora spår i sysselsättningen. Arbetsförmed-
lingen redovisar att antalet arbetslösa har ökat 
på bred front, men störst har effekterna varit 
för ungdomar, utrikes födda och personer som 
saknar gymnasial utbildning. Även antalet 
inskriva arbetslösa som riskerat att hamna i 
långtidsarbetslöshet har ökat markant. Arbets-
lösheten har ökat i samtliga Sveriges län, men 
ökningen har varit störst i storstadslänen. I 
Stenungsund uppgår den öppna arbetslösheten 
till 4,9 %, vilket kan jämföras med 3,6 % före-
gående år. I riket uppgår arbetslösheten till 8,8 
% och i Västra Götalandsregionen till 8,3 %. 

Arbetsförmedlingen bedömer att regeringens 
stöd för korttidsarbete, omställningsstöd och 
fler utbildningsplatser hållit nere ökningstak-
ten i arbetslösheten som annars hade varit be-
tydligt högre. Under sommaren såg utsikterna 
ljusare ut, men när smittspridningen åter tog 
fart har återhämtningen förskjutits. Antalet 
sysselsatta i Sverige väntas minska fram till 
andra halvåret 2021. Effekterna på ekonomin 
och arbetsmarknaden är koncentrerad till 
kontaktnära branscher i den privata tjänste-
sektorn. Industrin, som utgör en betydande 
andel av svensk BNP, påverkades negativt un-
der våren 2020 främst beroende på störningar i 
leveranskedjor och minskad export. Industrin 
har återhämtat sig under senare delen av 2020 
och uppvisar en positiv framtidstro inför 
2021. Inom byggverksamheten har effekterna 
av pandemin inte varit lika stor. Detta bland 
annat på grund av att fler personer spenderat 
mer tid hemma och valt att investera i sina 
bostäder. Under de tre första kvartalen 2020 
påbörjades 38 700 nya bostäder, vilket är en 
ökning med 13 % jämfört med 2019.

Bostadsbyggande
Bostadsbyggandet sett över landet har ökat 
något från 2019 till 2020 tvärtemot vårens 
dystra prognoser på grund av pandemin. 
Bostadsbyggandet når dock inte upp till de 
mycket höga nivåer som varit under 2016-
2018.

Byggande av nya bostäder under den 
närmaste femårsperioden kommer huvud-
sakligen att ske i form av förtätningar och 
kompletteringar i Stenungsunds samhälle 
och i Jörlanda. Platser som det kommer att 
byggas på är bland annat Solgårdsterrassen, 
Hasselhöjden, och CW Borgs väg. Utanför 
centrala Stenungsund kommer nya bostäder 
att byggas i Stora Höga, Ucklum, Spekeröd 
och i Jörlanda på Kvarnhöjden.
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Händelser av 
väsentlig betydelse

Covid-19
Kommunen har varit starkt präglad av coro-
napandemin. Stora statliga bidrag har bidragit 
väsentligt till årets resultat och således också 
förstärkt det egna kapitalet. Bland de större 
bidragen kan ersättning för sjuklönekostna-
der och ersättning för skatteintäktsbortfall 
nämnas. Stora anpassningar har gjorts i 
verksamheterna för att minska smittsprid-
ningen och samtidigt försöka upprätthålla en 
god kommunal service. Vissa verksamheter 
har emellertid tvingats vara stängda, vilket 
påverkat såväl service som ekonomin.

Investeringar
Under året har kommunen gjort nettoin-
vesteringar om 165,3 mnkr bland annat 
för att möta volymökningar inom såväl 
sektor utbildning som sektor socialtjänst. 
Inom sektor utbildning utgör investeringar 
i Brudhammars förskola, utbyggnad av 
Spekeröds förskola, Hallerna idrottshall och 
skola samt Stora Höga skola F-6 de större 
investeringarna. Spontningsarbete i hamnen 
har också skett under året för att i nästa steg 
kunna muddra hamnen. Inom socialtjänsts 
verksamheter utgör investering i gruppbo-
endet LSS Svenshögen den enskilt största 
investeringen. Inom samhällsbyggnad har 
investeringar gjorts bland annat för upprust-
ning av Ucklums avloppsreningsverk samt för 
att renovera VA-ledningar. Låneskulden har 
ökat med 30 mnkr under året, men den höga 
investeringsvolymen har mestadels kunnat 
finansierats tack vare en god likviditet till 
följd av inbetalningar från staten.

Sektorerna
Sektorerna har under flera år tampats med 
budgetunderskott. Sektorerna har under 2020 
arbetat med en rad åtgärder för att anpassa 
sin verksamhet till tilldelad ram. Sektor 

Stenungsunds kommuns verksamhet och utveckling påver-
kas av ett antal omvärldsfaktorer så som konjunkturutveck-
ling, arbetsmarknadsutveckling, befolkningsutveckling och 
bostadsbyggande. I detta kapitel behandlas upplysningar/
analyser om förhållanden som är viktiga för bedömningen 
av kommunen och kommunkoncernens ekonomi.

uppdraget att ta fram en klimatanpassnings-
plan för kommunen och färdigställande av en 
grönstrukturplan för Stenungsunds tätort.

Digitaliseringsarbetet i kommunen 
fortsätter och flera nya tjänster för att öka 
tillgängligheten till kommunal service har 
implementerats, bland dem kan nämnas Mina 
sidor på kommunens hemsida där med-
borgarna kan skapa och följa sina ärenden 
digitalt.

Kommunkoncernen
Försäljning av planlagd mark har skett inom 
kommunkoncernen vilket genererat en net-
tovinst om drygt 20 mnkr. Försäljningen ska 
resultera i byggnation av 44 nya lägenheter i 
kommunen.

Ändrade redovisningsprinciper
Ändrade redovisningsprinciper avseende gatu-
kostnadsersättningar och anslutningsavgifter 
har påverkat koncernens egna kapital positivt 
med 30,5 mnkr. Ändrade redovisningsprin-
ciper kopplat till detaljplaner har påverkat det 
egna kapitalet negativt med 3,9 mnkr.

socialtjänst har under året arbetat med nya 
ledningsstrukturer för att kunna optimera 
bemanningen inom såväl hemtjänsten som 
de särskilda boendena. Inom gymnasieskolan 
har antalet elever ökat och verksamheten 
har arbetat med att optimera klasserna och 
därmed öka verksamhetens effektivitet. 
Grundskolan som under flera år tampats med 
budgetunderskott har arbetat med en rad 
åtgärder för att komma tillrätta med detta.

Sektor samhällsbyggnad färdigställde 
under 2020 kommunens översiktsplan och 
flera nya detaljplaner har antagits eller varit 
på samråd. Verksamheten har arbetat med 
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God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på att kom-
muner ska ha god ekonomisk hushållning 
och en ekonomi i balans. Kommunen ska i 
enlighet med detta ange både finansiella mål 
och verksamhetsmål för att god ekonomisk 
hushållning ska uppnås.

Kommunfullmäktige i Stenungsund har 
i Strategisk plan 2020 - 2022, Budget 2020 
angivit mål som beskriver den politiska 
viljan. Målen ska stämmas av både i hel- och 
delårsbokslut.

I Stenungsunds kommun uppnås god 
ekonomisk hushållning genom att 70 % av de 
finansiella målen samt inriktningsmålen är 
uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Under 2020 uppfylldes samtliga finansiella 
mål. Av inriktningsmålen bedöms 80 % vara 
delvis uppfyllda. Med hänvisning till detta 
kan konstateras att Stenungsunds kommun 
bedriver en verksamhet med god ekonomisk 
hushållning.

Resultat finansiella mål
Nettokostnadsandelen, inkl finansnetto och 
hela pensionsskuldens förändring, ska inte 
överstiga 98,5 % i genomsnitt över rullande 
femårsperioder.   

Nettokostnadsandelen uppgår till 91,6 % 
för 2020. Sett över den senaste femårsperio-
den så uppgår nettokostnadsandelen till 93,6 
% och målet är därmed uppfyllt.

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

Självfinansieringsgraden uppgår till 152,7 
% för 2020. Sett över den senaste femårspe-
rioden så uppgår självfinansieringsgraden till 
115,0 %. Målet är därmed uppfyllt.

Soliditeten ska förbättras eller hållas 
oförändrad.

Soliditeten uppgår till 22,4 % vid årets 
slut. Vid bokslut 2019 uppgick den till 16,5 %. 
Målet är därmed uppfyllt.

Kommunens skattesats ska vara oföränd-
rad under mandatperioden.

Kommunens skattesats har inte föränd-
rats, målet är därmed uppfyllt.

RESULTAT INRIKTNINGSMÅL
På följande sidor redovisas en sammanställ-
ning av kommunens måluppfyllelse gäl-
lande inriktningsmålen. Inriktningsmålen 

Mål för god 
ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

utgår från Stenungsunds kommuns vision 
2035 ”Stenungsund, det goda samhället med 
framtidstro och utveckling med männis-
kan och naturen i centrum”. Visionen har 
två avgörande inriktningar: Attraktivt och 
välkomnande samt ekonomisk, ekologisk och 
social hållbar utveckling.

Kommunfullmäktige antog tio inriktnings-
mål i budget 2020. Måluppfyllelsen av dessa mål 
bedöms utifrån ett antal indikatorer per mål. 
Bedömningen av måluppfyllelsen grundas i 
utfallet av indikatorerna kopplat till en målsätt-
ning per indikator. Ett mål bedöms som uppfyllt 
när alla, eller i stort sett alla indikatorer, når 
målsättningen. Motsvarande bedöms ett mål 
som delvist uppfyllt om ett antal indikatorer 
har nått målet, alternativt att flera ligger nära 
målsättningen. Ett mål som bedöms ej uppfyllt 
har en eller flera indikatorer som har haft en 
negativ utveckling och som heller inte bedöms 
ligga nära målsättningen. Då målen har olika 
antal indikatorer kan det skilja sig åt mellan de 
olika målen hur bedömningen gjorts.

Av kommunfullmäktiges tio mål har åtta 
delvist uppfyllts och två har inte uppfyllts. 
Sammantaget har Covid-19 pandemin både 
påverkat den dagliga kärnverksamheten och 
utfallet liksom möjligheten att kunna göra 
rättvisa jämförelser med tidigare år. Svårighe-
ten att bedöma måluppfyllelsen grundas såväl 
i detta som att färre indikatorer finns att tillgå 
i jämförelse med tidigare år.

 
Fler elever ska klara kunskapsmålen i 
grundskolan och därmed få behörighet 
till gymnasiet.
Andelen behöriga elever till något nationellt 
program på gymnasiet ökar, från 85,1 procent 
2019 till 88,1 procent 2020. En ökning av 
andelen godkända betyg i årskurs nio ses i 
flertalet ämnen. Inte minst i matematik där 
andelen elever i årskurs nio med godkända 
betyg gick upp med fem procentenheter mel-
lan 2019 och 2020. Grundskolan har bland 
annat arbetat med ledarskapet i klassrummet 
och differentierad undervisning som ett led i 
att höja måluppfyllelsen.

Samtidigt minskar andelen elever i årskurs 
6 som klarat kunskapskraven i samtliga 
ämnen enligt preliminärt utfall. Sett till varje 
enskilt ämne i årskurs sex har andelen elever 
med godkända betyg dock generellt sett ökat. 
Störst ökning för elever i årskurs 6 syns i 
matematik där andelen elever med godkända 
betyg har ökat med dryga en procentenhet. 
Trots att andelen godkända elever i varje 
enskilt ämne generellt sett ökat har färre 
elever klarat kunskapskraven i samtliga 
ämnen. De ämnen där det kan ses marginella 
minskningar på 0,1 till 0,2 procentenheter i 
andelen godkända betyg är Fysik, Hemkun-
skap och Religion. Det enda ämnet med en 
tydlig minskning i andelen godkända betyg 
var Svenska som andraspråk där andelen god-
kända betyg sjönk med 2,7 procentenheter. 
Få elever läser Svenska som andraspråk vilket 
även medför större fluktuationer i måluppfyl-
lelse.

Andelen elever i grundskolan som upp-
lever trygghet i skolan har minskat något. 
Nedgången kan vara kopplad till ett nytt sätt 
att mäta då frågorna kring detta tidigare år 
innefattade både trygghet och trivsel. Arbetet 
med trygghet och studiero i grundskolan följs 
upp inom ramen för det nya systematiska 
kvalitetsarbetet.

På grund av Covid-19 pandemin ställdes 
de nationella proven i årskurs 3 in vilket inne-
bär att utfallet inte kan redovisas.

Fler ungdomar ska 
fullfölja sin gymnasieutbildning.
Den rådande pandemin har till stora delar 
förändrat gymnasiets arbetssätt under stora 
delar av 2020 i och med att distansundervis-
ning införts. Distansundervisningen bedöms 

Ej uppfyllt 20%

Delvis uppfyllt 80%

Måluppfyllelse 2020



FÖRVALTNINGSBER ÄTTELSE16 STENUNGSUNDS ÅRSREDOVISNING 2020

efter omständigheterna fungerat väl utifrån 
vad som kan bedömas idag och även fast pan-
demin har skapat mycket nya arbetsuppgifter 
har gymnasiet i stora delar klarat av att arbeta 
vidare med planerade utvecklingsprojekt och 
kompetensutvecklingsinsatser.

Sett till andelen gymnasieelever med exa-
men inom 4 år kan dock en viss försvagning 
skönjas. En initial analys från Nösnäsgym-
nasiet är att elever som är i behov av särskilt 
stöd har påverkats negativt av övergången till 
distansstudier och många elever på introduk-
tionsprogrammen faller inom den kategorin 
elever. Sett till elever inskrivna på de natio-
nella programmen har istället examensnivå-
erna inom fyra år ökat från 80 % 2019 till 85 
% 2020.

Stenungsund ska förbättra sitt företags-
klimat.
Kommunens företagsklimat mäts genom 
Svenskt Näringslivs ranking och SKR:s 
undersökning Insikt. I Svenskt Näringslivs 
ranking faller Stenungsunds kommun 34 
placeringar i jämförelse med 2019. I de olika 
delkategorierna finns en negativ trend gäl-
lande tillgång till kompetens, service och 
bemötande samt kommunpolitikers attityder 
till företag. Det finns samtidigt kraftiga 
förbättringar gällande exempelvis vägnät, 
tåg- och flyg samt mobilnät och bredband. 
Ett nytt näringslivsprogram har tagits fram 
under hösten 2020. Det kommer att vara 
kommunens övergripande styrdokument för 
att stärka företagsklimatet. Det nya närings-
livsstrategiska programmet beskriver kom-
munens förhållningssätt och inriktning i det 
näringslivspolitiska arbetet framåt.

På grund av Covid-19 pandemin redovisas 
SKR:s undersökning Insikt först under andra 
kvartalet 2021.

Bostadsbeståndet ska öka med minst 
170 bostäder per år över en femårspe-
riod.
Stenungsunds kommun växer och under 
2020 har det tillkommit 101 bostäder vilket 
dock inte når upp till målet om 170 bostäder. 
Av dessa är 52 enbostadshus, 43 lägenheter i 
flerbostadshus och sex lägenheter i special-
bostadshus. I jämförelse med föregående år 
är detta också en försämring då 248 bostäder 
stod klara men utfallet är väl jämförbart med 
utfallet 2018. I genomsnitt har det de senaste 
tre åren byggts 145 bostäder per år och de 
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senaste fem åren har det i genomsnitt byggts 
138 bostäder.

Antalet antagna detaljplaner under 2020 
nådde målsättningen om tre antagna detalj-
planer per år vilket också är en förbättring 
från tidigare år. De tre detaljplaner som an-
tagits är Spekeröds handelsområde, Förskola 
Norra Hallerna samt ändring av detaljplan 
högstadieskola Hallerna.

Andel barn och unga som tar del av kul-
tur- och fritidsverksamhet ska öka.
Andelen barn som tar del av idrottssko-
lans verksamhet har minskat under 2020 i 
jämförelse med tidigare år. Anledningen till 
det minskade deltagandet beror på Covid-19 
pandemin men innan pandemin stängde 
verksamheten fanns också en nedgång som 
pekade på att insatser behöver genomföras 
oavsett pandemins påverkan.

Vad gäller andel barn som är inskrivna i 
kulturskolans verksamhet så har denna ökat 
för andra året i följd. Utfallet beror på ett 
målmedvetet arbete i kombination med en ut-
ökning av verksamheten. Under 2020 deltog 1 
793 barn i någon av kulturskolans aktiviteter.

Stenungsunds kommun ska vara en 
attraktiv och hälsosam arbetsplats/ar-
betsgivare.
Sjukfrånvaron från föregående år har ökat 
med 1,5 procentenheter. Den högre sjuk-
frånvaron bedöms helt bero på Covid-19 
pandemin. Under 2020 har andelen anställda 
i kommunen som har heltid ökat, från 76,1 
procent 2019 till 77,1 procent 2020. Detta be-
ror framförallt på insatserna inom optimerad 
bemanning inom sektor socialtjänst. Andelen 
anställda med sysselsättningsgrader under 
70 procent har inte förändrats något sedan 
motsvarande period förra året och är därmed 
fortfarande 5,5 procent. Förvaltningen bedö-
mer dock att optimerad bemanning kommer 
att kunna öka möjligheten att öka personalens 
sysselsättningsgrad under kommande år.

Stenungsunds kommun ska verka för en 
hållbar utveckling och därför minska sin 
påverkan på miljön och klimatet.
Total energianvändning i kommunala 
fastigheter var för helåret 174 kWh/kvm. 
Motsvarande siffra föregående år för helåret 
var 191 kWh/kvm. Förvaltningen bedömer att 
Covid-19 pandemin har haft en effekt på den 
minskade elförbrukningen på grund av att 

flera verksamheter varit stängda under året. 
Likt den totala energiförbrukningen finns 
minskning av flera energislag. Fossila bräns-
len har minskat med 32 procent, fjärrvärme 
med 3 procent och el med 5 procent. Den 
förnybara energianvändningen (solcellspro-
duktion) har dock kraftigt ökat med 203 %, 
emellertid från väldigt låga nivåer i jämförelse 
med el och fjärrvärme.

Stenungsund ska verka för ett tryggt 
åldrande.
Personalkontinuitet, det vill säga antal perso-
nal som en hemtjänsttagare möter under 14 
dagar, har ökat jämfört med 2019. Den främ-
sta anledningen bedöms bero på Covid-19 
pandemin som har påverkat utfallet negativt. 
Samtidigt har väntetiden till särskilt boende 
ökat, vilket beror på bristen på demensboen-
deplatser. En förbättring har kunnat skönjas 
under hösten 2020.

Antalet fallskador har samtidigt minskat 
något vilket kan bero på det förebyggande 
arbetet som nu börjar ge effekt.

Förutsättningar för god och jämlik hälsa 
ska öka.
Den självskattade hälsan bland barn och unga 
har förbättrats från 2019 till 2020. 85 % 2020 
i jämförelse med 2019. Detta innebär att 85 % 
av de tillfrågade har svarat 6–10 på en tiogra-
dig skala (10 innebär bästa tänkbara liv).

Gällande den självskattade hälsan hos 
invånare mellan 16 och 84 år sjunker utfallet 
i jämförelse med tidigare år. Det är för tidigt 
att analysera orsakssambandet med Covid-19 
pandemin och den nationella folkhälsoenkä-
ten skall genomföras 2021 igen för att fånga 
upp om/hur Covid-19 har påverkat hälsoläget.

Andelen nyanlända som är självförsör-
jande efter två år ska öka.
Stenungsunds kommun bryter en positiv 
trend gällande andelen nyanlända som är 
självförsörjande efter två år. Från att tidigare 
haft en majoritet av de nyanlända som har 
gått ut i arbete eller studier är motsvarande 
utfall för 2020 endast en tredjedel. Covid-19 
pandemins påverkan på arbetsmarknaden 
bedöms vara den största påverkansfaktorn. 
Att notera är dock att målgruppen är liten 
och varje individs bakgrund är avgörande för 
måluppfyllelsen. Det är tydligt fastställt att 
exempelvis studiebakgrund är avgörande för 
hur snabbt man etablerar sig på den svenska 

arbetsmarknaden och vilka som kommer till 
kommunen är därför avgörande för etable-
ringstiden. Statistiken är preliminär och 
fastställs av Arbetsförmedlingen och SCB i 
april-maj.

SFI i Stenungsund har en hög andel 
avbrott under 2020 på knappa 35 % vilket kan 
jämföras med riksgenomsnittet för 2019 som 
då låg på 25 %. Det är dock viktigt att påpeka 
att många av avbrotten på SFI under 2020 är 
”positiva avbrott”, där eleven fått ett arbete 
eller påbörjat andra studier. 12 % av eleverna 
har gjort avbrott på grund av ingen progres-
sion eller bristande närvaro.

 
God ekonomisk  
hushållning för koncernen
I den strategiska planen har fullmäktige anta-
git tre mål för kommunkoncernen.

Soliditeten ska förbättras eller hållas 
oförändrad.
Bolagens och kommunens soliditet har ökat 
under året.

Koncernens ska verka för en hållbar ut-
veckling och därför minska sin påverkan 
på miljön och klimatet.
Indikatorn är att användning av fossila bräns-
len ska minska. Kommunen har minskat sin 
energiförbrukning i stort och även avseende 
de fossila bränslena. Minskningen kan kopp-
las till verksamheter som varit stängda till 
följd av covid-19. Stenungsunds Energi och 
Miljö AB och Stenungsundshem har minskat 
sin energiförbrukning marginellt. Målet ses 
därmed som uppfyllt.

Koncernen ska vara en attraktiv och 
hälsosam arbetsgivare.
Indikatorn är att sjukfrånvaron ska minska 
från föregående år. Sjukfrånvaron har ökat i 
hela koncernen till följd av sjukskrivningar 
kopplat till covid-19.

Trots att ett av målen inte är uppfyllt görs 
bedömningen att koncernen bedriver en 
verksamhet med god ekonomisk hushållning 
2020. De sammanställda räkenskaperna visar 
ett starkt resultat. Enskilt redovisar även de 
två bolagen som innefattas av koncernmålen 
goda resultat.
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Covid-19
Ett normalt år hade ett så här starkt resultat 
varit glädjande, men i år är resultatet starkt 
präglat av coronapandemin. Pandemin har 
inneburit både positiva och negativa avvikel-
ser på kommunens ekonomi, men har totalt 
sett bidragit till det positiva resultatet. Statliga 
bidrag för att kompensera kommunen under 
coronapandemin har genererat stora positiva 
budgetavvikelser. Bland de större bidragen 
kan nämnas de 44,1 mnkr som kommunen 
erhöll för att kompensera kommunen för det 
skattebortfall som befarades som en följd av 
krisen. För Stenungsund innebar skattebort-
fallet en negativ avvikelse gentemot budget 
på 14,3 mnkr. Vidare har kommunen erhållit 
bidrag för ersättning för sjuklönekostnader 
om 17,8 mnkr. Inom vissa områden, främst 

kultur och fritid och bygglovsverksamheten, 
har intäkterna från privatpersoner minskat.

På kostnadssidan har fördyringar skett 
för personlig skyddsutrustning och lokalan-
passningar inom socialtjänsten. För det har 
kommunen fått full kostnadstäckning i form 
av statsbidrag för perioden mars-november. 
Inom sektor utbildning har inköp av digitala 
lösningar för att möjliggöra digital undervis-
ning gjorts. Extra bidrag till föreningslivet 
har betalats ut för att stötta dem under 
krisen. Störst ekonomisk effekt på kostnads-
sidan avser personalkostnader där frånvaro 
i form av vab och korttidsfrånvaro medfört 
lägre kostnader. Inom äldreomsorgen har 
dagverksamhet hållit stängt och den perso-
nalen har kunnat användas för att täcka upp 
sjukskrivningar i andra verksamheter. Inom 

Resultatanalys
Årets resultat är positivt och uppgår till 138,2 mnkr. Resultatet motsvarar 8,4 % av årets skatter 
och bidrag. Detta kan jämföras med budgeterade 1,4 %.

Avstämning av balanskrav, mnkr 2018 2019 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 68,2 67,6 138,2

 - Samtliga realisationsvinster - -0,5 -4,8

 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -

 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -

 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -

 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -

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

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 54,4 52,7 126,6

 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -

 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -

Balanskravsresultat 54,4 52,7 126,6

Finansiell analys av kommunen
Ekonomisk översikt
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sektor utbildning har inte sjukskrivningar 
behövt ersättas av vikarier då barn och elever 
också varit frånvarande i större utsträck-
ning än vanligt. Inom sektor stödfunktioner 
har måltidsverksamheten kunnat omfördela 
personal från gymnasiets skolkök för att 
täcka vakanser i andra kök, vilket minskat 
kostnaderna. Kostnader för färdtjänstresor 
för kommuninvånarna samt avgifter för kur-
ser för kommunens personal har också varit 
synbart lägre.

Övriga avvikelser
Bland övriga avvikelser finns engångsposter 
i form av exploateringsvinster om 5,4 mnkr. 
Kommunen redovisar också ett överskott för 
kostnader som budgeterats kommunöver-
gripande. Dessa består av medel som avsatts 
för volym- och löneökningar och ökade 
kostnader till följd av investeringar. Reger-
ingen beslutade redan innan pandemin om 
statsbidrag för att stärka välfärden, något som 
påverkat kommunens ekonomi med 9,9 mnkr. 
Räntekostnaderna för lån är 4,8 mnkr lägre 
än budgeterat.

Balanskravsresultat
Enligt kommunallagen ska kommuner bedri-
va verksamheten så att kostnaderna inte över-
skrider intäkterna. Om kommunen redovisar 
ett negativt resultat måste det kompenseras 
med ett överskott inom tre år. En så kallad 
balanskravsutredning ska göras varje år för 
att fastställa om balanskravet är uppfyllt. I 
denna ska realisationsvinster/förluster som 
uppkommit vid försäljning samt förändringar 
av den delen av pensionsförpliktelsen som 
intjänats före 1998 räknas bort från årets re-
sultat. Balanskravsresultatet uppgår till 126,6 
mnkr, vilket innebär att kommunen uppfyller 
balanskravet.
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Intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter uppgår till 456,6 
mnkr, vilket är en minskning mot föregående 
år med 1,7 mnkr. Minskningen motsvarar 
0,4 %. Taxor och avgifter har minskat med 
4,7 % och uppgår till 138,4 mnkr. Minsk-
ningen avser främst inträden till simhallen 
och bygglovsintäkter. Bidragen uppgår till 
153,8 mnkr, vilket är en ökning med 9,5 mnkr 
jämfört med föregående år. Statsbidrag för 
sjuklöner samt ersättning för merkostnader 
till följd av covid-19 redovisas här. Bidragen 
från Migrationsverket har minskat i takt med 
lägre flyktingmottagande och uppgår till 15,7 
mnkr. Detta är en minskning med 12,5 mnkr 
jämfört med 2019. Bidragen från Skolverket 
som bland annat består i lärarlönelyft, bidrag 
till likvärdig skola och bidrag till mindre 
barngrupper i förskolan uppgår till 53,5 mnkr. 
Föregående år uppgick bidragen från Skolver-
ket till 52,6 mnkr. Intäkter för försäljning av 
exploateringsfastigheter uppgår till 10,6 mnkr, 
att jämföras med 21,3 mnkr föregående år. 
Övriga intäkter uppgår till 111,8 mnkr, vilket 
är en ökning med 6,7 mnkr och motsvarar 6,4 
%. Ökningen består i ökade intäkter för sålda 
platser inom bland annat gymnasiet.

Verksamhetens kostnader uppgår till 1 870 
mnkr att jämföra med 1 877,1 mnkr 2019, vil-
ket är en minskning med 0,4 %. Personalkost-

naderna som utgör kommunens största kost-
nadspost uppgår till 1 172,5 mnkr. Detta är 
0,6 % högre än 2019 och är således väsentligen 
lägre än årets lönerevision på 2,5 %. Minsk-
ningen beror på den frånvaro kommunen haft 
främst för sjukskrivningar och vab till följd av 
pandemin och där befintlig personal kunnat 
ersätta den frånvarande. I personalkostna-
derna ingår en ökning av semesterlöneskulden 
om drygt sju miljoner kronor. Kostnaderna 
för köpta tjänster belastar resultatet med 346,1 
mnkr. Av de uppgår köp av huvudverksam-
het till 216,3 mnkr och består bland annat i 
köpta skolplatser i andra kommuner och köpta 
platser från privata företag inom IFO och 
funktionshinder. Köpta platser har minskat 
inom såväl IFO som funktionshinder. Inom 
övriga kostnader har reparationsarbeten för 
fastigheter ökat med 6,7 mnkr jämfört med 
föregående år, vilket har varit en satsning 
i budgeten. Kostnader för externhyror har 
minskat med 0,9 mnkr till 54,8 mnkr och är i 
linje med arbetet att optimera lokalresurserna 
i kommunen. Inom övriga kostnader har 
elkostnaderna minskat från 24,3 mnkr till 
21,9 mnkr. Kostnaderna för livsmedel uppgår 
till 17,5 mnkr, vilket är en minskning med 2,4 
mnkr jämfört med föregående år och är en 
direkt följd av covid-19.

Kostnaderna för avskrivningar uppgår till 

82,8 mnkr, vilket är en ökning med 2,6 mnkr 
jämfört med föregående år och beror på den 
höga investeringsnivå kommunen haft de 
senaste åren.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunens skatteintäkter uppgick för året 
till 1 452,9 mnkr, vilket är en ökning med 22,5 
mnkr jämfört med 2019. Årets skatteintäkter 
inkluderar en negativ slutavräkning för 2019 
på 6,5 mnkr och en negativ preliminär avräk-
ning för 2020 på 19,1 mnkr.

De generella statsbidragen ökade med 
47,5 mnkr och uppgår till 197,9 mnkr. Den 
största skillnaden avser ett extra bidrag för 
att kompensera kommunen för det skattein-
täktsbortfall som förväntades ske i spåren av 
coronapandemin. Effekterna på skatteintäk-
terna blev dock inte så stora som befarat tack 
vare statsbidrag till näringslivet som möjlig-
gjorde fortsatt hög nivå på arbetade timmar. 
Inkomstutjämningsbidraget har minskat med 
9,8 mnkr. Systemet för kostnadsutjämningen 
har förändrats sedan 2019 och har för Ste-
nungsund inneburit en ökad avgift med 14,6 
mnkr. Ett så kallat införandebidrag för detta 
kommer betalas ut under ett antal omställ-
ningsår och innebar en intäkt på 12,1 mnkr 
för 2020. Regleringsbidraget har ökat med 8,8 
mnkr och fastighetsavgiften med 2,8 mnkr.

Skatter och statsbidrag, mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Skatter 1 257,8 1 332,4 1 374,4 1 430,4 1 452,9

Statsbidrag 148,7 134,1 139,8 150,3 197,9

Summa 1 406,5 1 466,5 1 514,2 1 580,7 1 650,8

Ökning % 7,2% 4,3% 3,3% 4,4% 4,4%
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Nettokostnadsandel
Nettokostnadsandelen talar om hur stor 
andel av skatteintäkter, inklusive finansnetto, 
som har gått åt för att finansiera verksamhe-
tens nettokostnader. För att kommunen ska 
en bra kostnadskontroll och ett handlings-
utrymme för oförutsedda kostnader är 98 % 
nettokostnadsandel ett bra riktmärke. För 
2020 uppgick kommunens nettokostnadsan-
del till 91,6 %.

Finansnetto
Finansnettot är negativt och uppgår till -16,4 
mnkr för 2020. Det är 8,1 mnkr bättre än 
budget.

De finansiella intäkterna uppgår till 5,2 
mnkr och består främst av ränta på utläm-
nade lån och borgensintäkter inom kommun-
koncernen samt en överskottsutdelning från 
Kommuninvest. De finansiella kostnaderna 
uppgår till 21,6 mnkr att jämföra med budge-
terade 27,6 mnkr. Den största kostnaden avser 
finansiella kostnader på pensionsskulden och 
uppgår till 16,2 mnkr, detta är 0,5 mnkr lägre 
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än budget. Räntorna på lån inklusive derivat 
uppgår till 5,2 mnkr, vilket är 4,8 mnkr 
lägre än budget. Ränteläget har varit fortsatt 
gynnsamt vilket, tillsammans med en lägre 
investeringsnivå än budgeterat, föranlett de 
lägre räntekostnaderna.

Finansiell ställning
Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till 165,3 
mnkr som inkluderar 11,7 mnkr i investe-
ringsbidrag. Investeringar i anläggnings-
tillgångar har gjorts om 172,9 mnkr och 
investeringar inom exploateringsverksamhe-
ten har gjorts om 4,4 mnkr. Budgeten för året 
är 317,3 mnkr vilket innebär en avvikelse på 
160,7 mnkr. Investeringar som gjorts under 
året innefattar bland annat investeringar i 
Hallerna idrottshall och skola, utbyggnad av 
Spekeröds förskola och investeringar i VA-
nätet. Höga investeringsnivåer planeras för 
kommande planperiod.
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Pensionsskuld
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Avsättningar
Avsättning för pensioner
Stenungsunds kommun redovisar hela 
pensionsåtagandet som en skuld i balans-
räkningen. Detta är ett avsteg från Lagen 
om kommunal bokföring och redovisning. 
Lagen säger att den delen som avser pensio-
ner intjänade tom 1997-12-31 ska redovisas 
utanför balansräkningen. Denna del uppgår 
i Stenungsund till 439,2 mnkr inklusive 
löneskatt, vilket är en minskning med 6,7 
mnkr jämfört med föregående år. Under 2021 
kommer KPA pension att revidera beräknad 
livslängd, vilket kommer att innebära en såväl 
skuld- som kostnadsökning.

Den andra delen av pensionsskulden avser 
förmånsbestämd ålderspension för anställda 
med en lön över 7,5 basbelopp. Skulden var på 
balansdagen 106,4 mnkr, vilket är en ökning 
med 6,3 mnkr. Skulden ökar i takt med intjä-
nande men även att allt fler anställda har en 
lön som överstiger 7,5 basbelopp. Även denna 
del kommer att påverkas av förändringen om 
beräknad livslängd.

Avsättning för täckande av deponi
Avsättningen för deponi avser deponierna Rin-
nela och Stripplekärr. En avsättning gjordes 
2009 för åren 2010-2039. En extra avsättning 
gjordes 2016 på 2,1 mnkr och en 2018 på 0,4 
mnkr då en beräkning gjorts av återstående 
kostnader för återställandet. Under året har det 
framkommit ett behov av reparationsarbeten 
av lakvattenbrunn samt brunnar på deponin 
Rinnela. Dessa utgifter kommer att uppkomma 
under 2020 och 2021 och cirka hälften av 
arbetena är genomförda under 2020. En extra 
avsättning om 1,0 mnkr gjordes därför under 
året. Det råder en osäkerhet kring avsättning-
ens storlek då förutsättningar ändras över tid. 
Osäkerhet finns inom såväl förändringar i 
miljön som i tekniska saneringslösningar.

Skulder
Låneskuld
Låneskulden har ökat med 30 mnkr och 
uppgår till 650 mnkr. Ökningen skedde 
under våren då prognosen av investe-
ringstakten var hög. Av låneskulden är 
62 mnkr vidareutlånade till det kom-
munala bolaget Stenungsunds Energi 
och Miljö AB.

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna uppgår till 
356,3 mnkr, vilket är en minskning med 
4,1 mnkr jämfört med 2019. Leveran-
törsskulderna står för 62,5 mnkr av 
skulden och har minskat med 31,9 mnkr. 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter utgör 158,4 mnkr och har ökat 
med 20,6 mnkr. Semesterlöneskulden 
uppgår till 80,0 mnkr och har ökat med 
7,2 mnkr till följd av såväl fler antal 
sparade dagar, ett högre PO-pålägg och 
den årliga lönerevisionen.

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017 2018 2019 2020

Låneskuld

Kommunen

Stenungsunds
Energi

Låneskuld



FÖRVALTNINGSBER ÄTTELSE22 STENUNGSUNDS ÅRSREDOVISNING 2020

Soliditet
Soliditeten talar om hur stor del av kom-
munens tillgångar som finansieras med eget 
kapital. En stark soliditet innebär en ökad 
handlingsfrihet och en förmåga att hantera 
framtida ekonomiska växlingar och ökat 
investeringsbehov. Soliditeten redovisas 
inklusive hela pensionsåtagandet. Stenung-
sunds kommun har haft en positiv föränd-
ring av soliditeten tack vare flera år av goda 
resultat och för 2020 uppgår den till 22,4 %. 
Så sent som 2015 var soliditeten negativ till 
följd av den svåra situation som Stenung-
sunds kommun hamnade i, under mitten av 
90-talet, med stora borgensåtaganden som 
behövde infrias.

Känslighetsanalys
En kommuns ekonomiska ställning påverkas 
av en rad olika faktorer. Ett sätt att göra det 
tydligt är att göra en känslighetsanalys som 
visar hur olika faktorer påverkar kommunens 
ekonomi.

Åtagande och risk
Finansiella risker
Kommunkoncernen utsätts för ett flertal 
finansiella risker. Anvisning och hantering av 
dessa risker regleras i kommunens finans-
policy. Ekonomichefen svarar för att följa 
anvisningarna och rapporterar löpande till 
kommunstyrelsen.

Riskområden som hanteras är ränterisk, 
motpartsrisk, kreditrisk, derivat, borgen och 
åtaganden.

 
Borgensåtanden
Kommunens totala borgensåtaganden uppgår 
till 544,8 mnkr, vilket är en minskning med 
21,2 mnkr jämfört med föregående år.  

Åtagandet gentemot det kommunala bolaget 
Stenungsundhem har minskat med 19,0 
mnkr. Även borgensåtagandet gentemot 
bostadsrättsföreningarna har minskat och 
uppgår nu till 85,4 mnkr, en minskning 
med 1,3 mnkr jämfört med 2019. Behovet av 
bostäder i kommunen är stort och så länge det 
förehåller sig så är åtagandena gentemot Ste-
nungsundshem och bostadsrättsföreningarna 
inte att anse som särskilt riskfyllda. Kommu-
nen har även ett borgensåtagande gentemot 
det delägda bolaget Soltak som uppgår till 
23,2 mnkr, vilket är samma nivå som 2019. 
Borgensåtaganden med högst risk är de 14,5 
mnkr som kommunen har mot föreningar. 
Under året har dessa minskat med 0,9 mnkr.

  

 Förändring Effekt i mnkr

Prisförändring 1 % 6

Ränteförändring 1 % 7

Justering av skattesatsen 1 kr 68

Löneökning 1 % 8,5

Taxor och avgifter 1 % 1,4
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Pensionsåtaganden
Kommunen har ett ansvar för dem som 
arbetar och har arbetat i kommunen att klara 
av att utbetala pensioner för dessa. Kom-
munens pensionsskuld är uppdelad i två 
delar. Ansvarsförbindelsen är den del som 
avser skulden som är intjänad tom 1997, den 
uppgår till 439,2 mnkr och den andra delen 
avser förmånsbestämd ålderspension och den 
uppgår till 106,4 mnkr. Ansvarsförbindelsen 
redovisas från och med 2011-12-31 som en 
avsättning. I många fall kan ansvarsförbindel-
sen ses som ett hot som blir svårt att hantera i 
framtiden, men kommunens val att redo-
visa den som en avsättning minskar hotet. 
Prognosen pekar också på att ansvarsförbin-
delsen kommer att minska till 353 mnkr år 
2025. Åtagandet för den förmånsbestämda 
ålderspensionen ökar däremot väsentligt. Pe-
rioden fram till 2025 väntas den öka med 71 
mnkr från dagens 107 mnkr till 178 mnkr. En 
revidering i antagandet om livslängd kommer 
att ske under 2021 som kommer att påverka 
skulden och såväl ansvarsförbindelsen som 
den förmånsbestämda ålderspensionen 
bedöms öka.

Stenungsunds kommun ökar sin befolk-
ning relativt mycket varje år och därmed är 
det en större kommun som ska betala av den 
skuld som upparbetats när kommunen var 
mindre.

Risker
Finansiella risker
Stenungsunds kommuns löpande likviditets-
hantering hanteras genom koncernkontosys-
temet.

Kommunens totala låneskuld har ökat 
med 30 mnkr jämfört med 2019. Två lån har 
omsatts under året och ett av dem utökades 
med 30 mnkr. Tack vare att de två lånen 
som löpte ut hade en relativt hög ränta har 
snitträntan för 2020 minskat till en rekordlåg 
nivå och uppgår till 0,80 %. Den genomsnitt-
liga räntebindningstiden uppgår till 2,21 år 
per 2020-12-31. Samtliga kommunens lån har 
tagits upp av Kommuninvest.

Kommunens utlåning per 2020-12-31 
består av koncernintern utlåning till Stenung-
sunds Energi och Miljö AB uppgående till 62 
mnkr och till Södra Bohusläns Räddnings-
tjänstförbund på 3,0 mnkr. Stenungsunds 
Energi och Miljö AB lånar av kommunen till 
en årlig snittränta + 25 räntepunkter. Räntan 
justeras årligen.

 
Derivat
För att hantera ränterisken i samband med 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pensionskostnad, mnkr 85,4 96,6 94,6 96,0 97,6 106,5 123,2

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

Pensionsskuld, mnkr 100 107 114 123 133 148 178

Ansvarsförbindelse, mnkr 446 439 419 400 384 369 353

upplåning använder sig kommunen bland 
annat av ränteswapavtal, så kallade derivat. 
En ränteswap är ett avtal mellan två parter 
att utföra betalningar till varandra beräknade 
på fast respektive rörlig ränta. Swapavtalen 
är kopplade till underliggande lån med rörlig 
ränta. Genom att ingå ett swapavtal om-
vandlas den rörliga räntan till fast ränta med 
önskad löptid utan att låneavtalen berörs. 
Swapavtalen och låneavtalen är således sepa-
rata avtal och bär sina respektive avtalsrisker. 
Ränteswappar värderas på balansdagen med 
utgångspunkt från aktuellt ränteläge och 
återstående löptid. Om räntan går ned i för-
hållande till avtalad ränta uppstår ett negativt 
marknadsvärde och det motsatta om räntan 
gått upp. Utgångspunkten är för såväl låne-
avtalen som swapavtalen att de ska innehas 
under hela dess löptid.

Kommunen hanterar också ränterisken 
genom att ta upp lån med fast ränta. I sådana 
fall är kapitalbindningstiden lika med ränte-
bindningstiden och regleras i samma avtal. 
Valet av bindningstider och avtalslösning 
avgörs vid respektive lånetillfälle med hänsyn 
tagen till finanspolicy samt pris. Under året 
har ett swapavtal löpt ut och två återstår.

Förväntad utveckling
Stenungsunds kommun växer med ca 1,0 % 
per år. Det medför att skatteintäkterna ökar 
men också att kraven på kommunen ökar. 
Investeringarna har varit höga de senaste åren, 
så även för 2020. Investeringarna kommer 
ligga på en fortsatt hög nivå och även öka de 
kommande åren då byggnation pågår och är 
planerat för bland annat förskolor, skolor, olika 
former av boenden samt centrumutveckling. 
Till följd av detta kommer avskrivningar och 
räntor ta en större del av budgeten framöver. 
Gynnsamt i sammanhanget är de fortsatt låga 
räntenivåerna. Även pensionskostnaderna 
ökar framöver. För 2020 utgjorde de 5,9 % av 
skatter och bidrag, 2025 kommer de utgöra 6,6 
%. Soliditeten har utvecklats mycket gynnsamt 
under de senaste åren och för 2020 hamnar so-
liditeten inklusive pensionsskulden på 22,4 %. 
De finansiella målen bidrar i hög utsträckning 
till att styra ekonomin i rätt riktning.

Resultatnivån för 2021 bedöms bli högre 
än budgeterade 1,2 % av skatter och bidrag på 
grund av ökade statsbidrag även 2021. I SKR:s 
skatteprognos i februari ser skatterna och 
bidragen ut att utvecklas bättre än tidigare 
prognoser, vilket indikerar en god resultat-
nivå även under 2022.
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Finansiell analys av koncernen
Koncernens sammansättning
I de sammanställda räkenskaperna ingår 
de helägda bolagen Stenungsundshem AB, 
Stenungsunds Energi och Miljö AB samt Stif-
telsen Stenungsunds Fjärrvärme. Kommunen 
äger också 25 % av SOLTAK AB och 33 % av 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
(SBRF) och de ingår också i de sammanställda 
räkenskaperna.

Personal i kommunkoncernen
Antalet anställda i kommunkoncernen 
uppgår till 2 660, vilket är en minskning 
med 37 jämfört med 2019. Av de anställda 
arbetar närmare 90 % i kommunen. Bland de 
kommunalägda bolagen arbetar flest på SBRF 
och Soltak med 134 respektive 90 anställda. 
Stenungsundshem har 37 och Stenungsunds 
Energi 8 anställda.

Resultatanalys
Årets resultat för kommunkoncernen 
uppgår till 198,5 mnkr, vilket kan jämföras 
med föregående års resultat på 98,8 mnkr. 
Resultatutvecklingen är främst beroende på 
kommunens starka resultat för året och en 
fastighetsförsäljning avseende Solgårdsteras-
sen. Att kommunens resultat är högre i år 
beror till stor del på statliga bidrag kopplat 
till coronapandemin. Detta samtidigt som 
verksamhetens kostnader varit lägre, vilket 
delvis kan förklaras med lägre kostnader för 
köpta platser, el och livsmedel. Vidare har 
personalkostnadsutvecklingen varit låg till 
följd av hög frånvaro under året. Kommunens 
bolag redovisar alla positiva resultat medan 
förbundet redovisar ett underskott. SBRF 
redovisar ett negativt resultat för tredje året 
i rad. Resultatet beror på höga kostnader för 

löner, pensioner och köpta tjänster inom såväl 
den operativa som administrativa delen.

Finansnettot uppgår till -22,9 mnkr att 
jämföra med -24,6 mnkr föregående år. 
Minskningen beror främst på lägre räntekost-
nader för bolagen till följd av lägre upplå-
ningsvolym och räntor.

Soliditeten visar hur tillgångsmassan för-
håller sig mellan eget kapital och skulder och 
är ett mått på ekonomisk styrka på lång sikt. 
Måttet bör inte analyseras ett enskilt år utan 
hur det utvecklas över tid. Årets resultat har 
stärkt koncernens soliditet som ökar från 26,0 
% till 31,4 %. Sett över en femårsperiod så har 
soliditeten ökat från 16,4 % till dagens 31,4 %.

Interna transaktioner
I koncernredovisningen har interna transak-
tioner om 125,6 mnkr eliminerats ur resulta-
tet. Transaktionerna består till största delen 
av köpta tjänster, hyror, el och VA-avgifter. 
Dessutom har justeringar gjorts för borgens- 
och ränteavgifter som Stenungsundshem 
AB och Stenungsunds Energi och Miljö AB 
betalat till kommunen. Lån från kommunen 
till Stenungsunds Energi och Miljö AB uppgår 
till 62,0 mnkr och lån till SBRF uppgår till 3,0 
mnkr.

Tillgångar och skulder
Koncernens tillgångar uppgår till 3 172,2 
mnkr, vilket är en ökning med 212,7 mnkr. 
Ökningen beror till stor del på årets inves-
teringsvolym som kommunen och Stenung-
sundshem haft i materiella anläggningstill-
gångar. Investeringsnivån förväntas ligga 
kvar på en fortsatt hög nivå de kommande 
åren. Tillgångsökningen beror även på högre 
kassalikviditet hos kommunen och Soltak.

Koncernens långfristiga skulder har mins-
kat med 1,6 mnkr och uppgår på balansdagen 
till 1 079,0 mnkr. Skulderna till banker och 
kreditinstitut har ökat med 16,0 mnkr. Detta 
motverkas av att övriga långfristiga skulder 
minskat, vilket är en effekt av ändrade redo-
visningsprinciper kopplat till gatukostnadser-
sättningar och anslutningsavgifter.

 
Risker
Inom hela koncernen ses en eventuell ränte-
uppgång som en risk, dock inte i närtid. Höga 
investeringsnivåer för nybyggnationer av 
verksamhetsfastigheter och bostadsbyggande 
ställer krav på lånefinansiering. Stenung-
sundshem AB ser efterfrågan på bostadsä-
gande som en risk där outhyrda lägenheter 
innebär en kostnad för bolaget. En ytterligare 
riskfaktor ligger i att utfallet av hyresökningar 
i de årliga förhandlingarna med hyresgäst-
föreningen inte uppnått kompensation för 
utvecklingen av förvaltningskostnaderna. 
För Stenungsunds Energi & Miljö AB är två 
av riskfaktorerna att produktionsföränd-
ringar hos Perstorp och Borealis kan påverka 
inleveransen av restvärme i fjärrvärmenätet 
negativt. En ytterligare riskfaktor är att ökade 
världsmarknadspriser på naturgas påverkar 
prissättningen av restvärme.

Ökad befolkning ställer även krav på ökad 
kommunal service i form av bland annat 
barnomsorg, skola och äldreomsorg, vilket 
kan bli en ekonomisk utmaning. Svårigheter 
att hitta behörig personal inom vissa verk-
samheter ses också som en risk.

En av tre medlemskommuner i SBRF har 
begärt utträde ur förbundet vilket kan inne-
bära både organisatoriska och ekonomiska 
konsekvenser.
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Kommunen

2018 2019 2020

Omsättning mnkr 1 970,7 2 044,8 2 112,6

Årets resultat 68,2 67,6 138,2

Soliditet % 14,5 16,5 22,4

Antal anställda 2 249 2 414 2 391

Stenungsundshem AB 2018 2019 2020

Ägarandel % 100 100 100

Omsättning mnkr 187,3 191,7 195,4

Årets resultat före skatt, mnkr 24,4 33,5 36,5

Soliditet % 43,9 45,4 48,5

Antal anställda 32 35 37

Solgårdsterassen 2018 2019 2020

Ägarandel % 100 100 100

Omsättning mnkr - - 39,0

Årets resultat före skatt, mnkr - -3 39,0

Soliditet % - 44,8

Antal anställda - - -

Stenungsunds Energi och Miljö AB 2018 2019 2020

Ägarandel % 100 100 100

Omsättning mnkr 47,9 46,8 59,2

Årets resultat före skatt, mnkr 4,9 5,3 17,6

Soliditet % 31,1 34,0 43,0

Antal anställda 8 8 8

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 2018 2019 2020

Ägarandel 100 100 100

Omsättning mnkr 2,4 2,5 2,4

Årets resultat före skatt, mnkr 0,2 0,4 0,4

Soliditet % 86,8 87,2 88,0

Soltak AB 2018 2019 2020

Ägarandel % 25 25 25

Omsättning mnkr 149,3 173,0 157,0

Årets resultat före skatt, mnkr 0,5 5,1 4,2

Soliditet % 45,4 44,0 47,6

Antal anställda 107 92 90

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2018 2019 2020

Ägarandel % 33 33 33

Omsättning mnkr 61,2 64,7 63,4

Årets resultat mnkr -4,8 -2,4 -3,8

Soliditet % -13,7 -23,3 -56,3

Antal anställda 162 148 134
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Väsentliga personalförhållanden

Personalstruktur
Stenungsunds kommun är en expansiv 
kustkommun med ett mål att växa till 35 000 
invånare i och med Vision 2035. För att möta 
och tillgodose kommuninvånarnas behov 
arbetar kommunen aktivt med att utveckla 
organisationen.

Under 2020 har det totala antalet må-
nadsanställda inom kommunen minskat 
med 23 personer från föregående år, men 
antalet tillsvidareanställda har ökat med åtta 
personer. Det innebär att kommunen i större 
utsträckning erbjudit fler personer möjlighet 
till fasta och trygga anställningar. Detta visar 
sig även tydligt då antalet visstidsanställ-
ningar har minskat med 22 helårsarbetare 
jämfört med 2019. Den största minskningen 
av antalet visstidsanställda har skett inom 
sektor utbildning som har 11 årsarbetare färre 
än tidigare mätning. En bidragande orsak till 
minskningen av antalet visstidsanställda inom 
sektor utbildning är ett minskat vikariebehov 
vid distansundervisning i och med Covid-19.

Samtidigt som antalet tillsvidareanställ-
ningar har ökat inom kommunen har också 
den externa personalomsättningen minskat 
med 5,3 procentenheter sedan 2019. Perso-
nalomsättningen har därmed stadigt minskat 
sedan 2016, vilket betyder att medarbetarna i 
större utsträckning väljer att stanna kvar inom 
kommunen. En delförklaring till detta är ett 
aktivt arbete med kompetensförsörjningsar-
betet inom samtliga sektorer, då kommunen 
bl.a. tillsammans med Omställningsfonden 
samordnat flertalet kompetensutvecklings-
insatser i syfte att möta kommuninvånarnas 
behov, vara en attraktiv arbetsgivare och 
minska personalomsättningen. En annan vik-
tig delförklaring är också rådande pandemi, 
vilken har haft en inverkan på arbetsmarkna-
den i sin helhet.

Framåt förväntas pensionsavgångarna öka 
kraftigt. År 2020 gick 29 personer i pen-
sion, men fram till år 2024 förväntas antalet 
pensionsavgångar fördubblas och uppgå till 61 
personer.

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
inom kommunen är 94 % vilket är en ökning 

med 0,2 procentenheter sedan 2019. Detta 
innebär att den genomsnittliga sysselsätt-
ningsgraden har ökat varje år sedan 2017, 
och totalt sett ökat med 1,8 procentenheter 
under denna tidsperiod. Sektor socialtjänsts 
arbete med optimerad bemanning har bidragit 
tydligt till denna utveckling.

Andelen heltidsanställda har stadigt ökat 
varje år från 2017 till 2020. Den totala ökning-
en under denna tidsperiod är 7,7 procentenhe-
ter. Andelen heltidsanställda uppgår till 77,1 
% 2020. Mellan 2019 och 2020 har andelen 
heltidsanställda ökat med 0,9 procentenhe-
ter. Detta går hand i hand med kommunens 
inriktningsmål att Stenungsunds kommun ska 
vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare 
och öka andelen heltidsanställningar.

Könsfördelning
I kommunen är 81,8 % av de anställda kvin-
nor. Detta innebär att den totala andelen män 
har minskat med 0,3 procentenheter sedan 
förra mätningen. Minskningen av antalet män 
har främst skett inom sektor utbildning och 
inom sektor samhällsbyggnad. Inom de två 
andra sektorerna har däremot antalet män 
ökat marginellt.

Medelåldern inom kommunen har i stort 
sett varit oförändrad de senaste fem åren och 
ligger runt 45 år.

Kompetensförsörjning
Under 2020 publicerades 153 annonser gäl-
lande tillsvidareanställningar jämfört med 
2019 då kommunen publicerade 225 annonser. 
Kommunen har därmed utannonserat färre 
tillsvidareanställningar under 2020 än 2019, 
vilket kan härledas till en lägre personalom-
sättning.

Det kommunövergripande strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet utgår från 
kommunens kompetensförsörjningsplan. 
Där framgår planeringen av kompetensför-
sörjningsinsatser och vilka typer av åtgärder 
som kommunen behöver arbeta med för att 
förbättra kompetensförsörjningsläget. Det 
ständigt pågående samarbetet med övriga GR 
kommuner i denna gemensamma utmaning är 
också en viktig del i det strategiska utveck-
lingsarbetet.

Insatser som genomförts under 2020 för 
att möta kommande behov och kompetensut-
maningar är bl.a. användningen av medel från 
Omställningsfonden för att kompetensutveck-
la och behålla befintlig personal inom olika 
yrkesgrupper. Exempel på bristyrken inom 
kommunal sektor är förskollärare, lärare, 
sjuksköterskor, socialsekreterare, ingenjörer 
och tekniker. Insatserna från Omställnings-
fonden härrör till kompetensförsörjningspla-
nen, samt nya arbetssätt och effektiviseringar 
som behöver göras för att bli en mer attraktiv 
och effektiv arbetsgivare som tillgodoser kom-
muninvånarnas behov.

För att stärka kommunens arbetsgivarva-
rumärke och för att attrahera nya medarbe-
tare har kommunen deltagit på bland annat 
Futureskills/gymnasiedagarna som riktar 
sig till grundskoleelever som ska göra sitt 
gymnasieval. Detta för att öka chanserna att 
få ungdomar att välja yrken inom den kom-
munala sektorn för att långsiktigt förbättra 
kompetensförsörjningen. Denna insats utförs 
gemensamt inom GR.

Hälsa/arbetsmiljö
Hälsofrämjande insatser
Stenungsunds kommun arbetar aktivt med det 
hälsofrämjande arbetet för att öka trivseln och 
för att skapa en bättre arbetsmiljö. Detta gör 
kommunen genom att fokusera på det arbete 
som fungerar väl, synliggöra det och sedan 
utveckla det vidare.

Kommunen arbetar med att genomföra, 
stärka och utveckla den nya rutinen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Ett 
partsgemensamt kommunövergripande 
arbetsmiljöprojekt med fokus på riskbedöm-
ningar, tillbud- och arbetsskaderapportering, 
har genomförts under 2020. För att Stenung-
sunds kommun ska kunna utvecklas som ar-
betsgivare är det viktigt att risker och olyckor i 
arbetsmiljön rapporteras och förebyggs. Detta 
rapporteras i kommunens skade- och tillbuds-
rapporteringssystem Skalman, där även en 
åtgärdsplan upprättas.

Arbetet med hälsoinspiratörerna inom 
kommunen är en viktig del inom det häl-
sofrämjande arbetet. Hälsoinspiratörernas 
främsta uppgift är att ge stöd åt sina respektive 

”Medarbetaren är vår viktigaste resurs och deras sätt att möta varje män-
niska är avgörande för hur vi som kommun kommer lyckas. Egenansvar 
för helheten och ett gott bemötande är en självklarhet för alla. Ar-
betsglädje, trivsel, stolthet och ett hälsofrämjande perspektiv ska prägla 
Stenungsunds kommuns medarbetare och ledare.”
Utdrag ur Stenungsunds kommuns arbetsgivarpolitiska program.
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arbetsgrupper i det hälsofrämjande arbetet. 
Insatserna som görs ska gynna både individ, 
grupp och verksamhet. Hälsoinspiratörernas 
insatser handlar främst om att sprida infor-
mation, inspirera, synliggöra, planera och 
samordna aktiviteter inom sina arbetslag.

Generella insatser
Syftet med de generella insatserna är att 
möjliggöra för medarbetare inom kommunen 
att utföra aktiviteter som främjar deras hälsa, 
samt utföra aktiviteten när det passar indi-
viden bäst. För att möjliggöra detta erbjuder 
kommunen friskvårdsersättning om 800 kr/
person som ska utnyttjas utanför arbetstid. En 
högre andel av medarbetarna och fler medar-
betare, har tagit ut sitt friskvårdsbidrag 2020 
i jämförelse med föregående år, vilket i sin tur 
kan främja frisknärvaron.

Riktade insatser
Syftet med kommunens riktade satsningar är 
att kunna ge insatser utifrån behov och förut-
sättningar som gagnar individen, gruppen och 
verksamheten. Det ska finns en hälsofräm-
jande strategi bakom insatserna och de ska ske 

kontinuerligt, främst på APT och utvecklings-
dagar/studiedagar. Under 2020 har exempelvis 
en extern hälsopedagogstjänst använts för 
insatser vid chef- och hälsodialog inom sektor 
socialtjänst, med fokus på hälsa/ohälsa och 
psykosocial arbetsmiljö samt kulturstärkande 
arbete.

Arbetet med att främja en god hälsa och 
arbetsmiljö, samt sänka sjuktalen har varit 
ett viktigt fokusområde även under 2020. 
Exempel på insatser som planerats och delvis 
påbörjats inom detta område är ”Pulsenkäter”, 
”förebyggande program” för medarbetare i 
ohälsoriskzonen, ”hälsoanalys” m.m.

Sjukfrånvarostatistik
Sjukfrånvaro
Utöver ovan nämnda insatser arbetar kom-
munen även aktivt på andra sätt för sänka 
sjukfrånvaron. Kommunen går in med tidiga 
insatser vid sjukfrånvaro, gör tillfälliga 
arbetsanpassningar och arbetar aktivt med 
rehabilitering av sjukskriven personal för 
att minska antalet långtidssjukskrivningar. 
Detta har gett resultat genom att andelen 
långtidssjukfrånvaro stadigt har minskat 

sedan 2017. Från 2017 har andelen långtids-
sjukfrånvaro (mer än 60 dagar) av den totala 
sjukfrånvaron i kommunen minskat från 
46,7 % till 34,3 %.

Den totala sjukfrånvaron har från 2016 
till 2019 minskat från 7,4 % till 6,6 % 2019. 
Däremot har den totala sjukfrånvaron inom 
kommunen i sin helhet ökat från 2019 till 2020 
med 1,5 procentenheter. Den ökningen består 
av korttidsjukfrånvaro och kan förklaras av 
rådande pandemi.

Under 2019 hade Stenungsunds kommun 
tredje lägst sjukfrånvaro av samtliga GR-
kommuner. Motsvarande uppgifter finns ännu 
inte för 2020, men Stenungsunds kommun 
förväntas fortsättningsvis vara en av de GR-
kommuner med allra lägst sjukfrånvaro.

Samtliga sektorer har en ökad sjukfrånvaro 
under 2020 förutom sektor samhällsbyggnad, 
som har minskat sin sjukfrånvaro med 0,5 
procentenheter sedan föregående mätning. 
Detta förklaras till stor del av att de har haft 
goda möjligheter till distansarbete under 
rådande pandemi. Inom kommunen är det 
fortfarande sektor socialtjänst som har högst 
sjukfrånvaro.
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Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro i procent 7,4 % *** 7,0 % 6,7 % 6,6 % 8,1 %

Andel av sjukfrånvaron 60 dagar eller mer - 46,9 % 40,6 % 41,8 % 34,3 %

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

Sjukfrånvaron för män 3,8 % *** 3,4 % 3,9 % 4,1 % 5,0 %

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 6,0 % *** 5,1 % 4,6 % 5,4 % 6,1 %

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år 6,9 % *** 6,3 % 6,4 % 5,7 % 7,5 %

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 8,6 % *** 8,5 % 7,9 % 7,9 % 9,3 %

Chefer

Antal kvinnor 100 93 90 92 89

Antal män 30 30 28 29 25

Totalt antal chefer 130 123 118 121 114

2016 2017 2018 2019 2020

Antal anställda

Tillsvidareanställda 2 141 2 127 2 173 2 193 2 201

ÅA tillsvidareanställda 2 004 1 994 2 050 2 079 2 088

ÅA tidsbegränsade anställda 208 234 199 190 168

Totalt antal anställda 2 388 2 406 2 423 2 414 2 391

Personalomsättning i procent * 17,2 % 16,7 % 15,3 % 13,6 % 8,3 %

Andel kvinnor 82,6 % 82,3 % 81,1 % 81,5 % 81,8 %

Andel män 17,4 % 17,7 % 18,9 % 18,5 % 18,2 %

Medelålder kvinnor 44,7 44,6 44,8 44,8 45,1

Medelålder män 45,3 45,0 44,9 45,3 45,4

Medelålder totalt 44,8 44,7 44,8 44,9 45,1

Löneöversyn
Löneöversyn 2020 innebar generella ökningar 
på 2,5 % och därutöver 0,3 % för justeringar 
i och med lönekartläggningen och särskilda 

yrkeslönesatsningar.
I lönekartläggning undersöks osakliga 

löneskillnader mellan kvinnor och mäns löner 
inom arbetsområden som anses motsvarande. 

Stenungsunds kommun har kommit en bra bit 
i detta jämställdhetsarbete. Yrkesområdena 
som berörs av 2020 år jämställdhetssatsning 
är personlig assistans och skolsköterskor.
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 2018 
kvinnor

2018 
män

2019 
kvinnor

2019 
män

2020 
kvinnor

2020 
män

Antal anställda

Sektor utbildning 947 259 947 269 961 255

Sektor socialtjänst 801 86 794 86 763 89

Sektor samhällsbyggnad 58 64 50 40 53 39

Sektor stödfunktioner 156 47 171 49 178 52

Sjukfrånvaro i procent**

Sektor utbildning 6,5 % 3,9 % 6,1 % 4,0 % 8,0 % 5,4 %

Sektor socialtjänst 8,8 % 5,0 % 8,8 % 5,7 % 10,3% 6,4 %

Sektor samhällsbyggnad 5,5 % 3,3 % 5,5 % 2,2 % 4,1% 2,2 %

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

Totalt 7,4 % 3,9 % 7,2 % 4,1 % 8,8% 5,0 %

Sysselsättningsgrad 2017 2018 2019 2020

Andel med heltidsanställning 69,4 % 72,9 % 76,2 % 77,1 %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 92,2 % 92,7 % 93,8 % 94,0 %

Andel anställda under 70 % SSG 6,5 % 6,1 % 5,4 % 5,5 %

Statistiken är framtagen den 31 december och gäller månadsavlönade (AB) Alla anställningsformer.
*Personalomsättning i procent gäller tillsvidareanställda (AB).
** Statistik gällande sjukfrånvaro är framtagen den 31 december och gäller alla sysselsättningsgrupper (AB) och alla anställningsformer.
***Statistik är framtagen 31 oktober och gäller alla sysselsättningsgrupper (AB) och alla anställningsformer.
 

Personalkostnader
Redovisningen avser kostnader för personal 
oavsett anställningsform samt kostnader för 
arvoden till förtroendevalda.

Löner och arvoden
Kostnaderna för löner och arvoden inklusive 
personalomkostnader uppgick till 1 172,6 
mnkr, att jämföra med 1 164,7 mnkr föregå-
ende år. Detta motsvarar en kostnadsökning 
med 0,7 %. Årets löneöversyn uppgick till 2,8 
% för perioden april - december. Detta ger en 
helårseffekt på 2,1 %. Diskrepansen mellan 
löneöversynen och det faktiska utfallet är till 
stor del kopplad till att kommunens arbete med 
att nyttja personalresurserna optimalt och rela-
tivt hög korttidsfrånvaro till följd av covid-19. 
Personalomkostnaderna har också varit lägre, 
vilket bland annat beror på sänkta arbetsgivar-
avgifter under april-juni. Under 2020 uppgick 
kostnaderna för arvoden till 6,6 mnkr, en 
minskning med 1,0 mnkr jämfört med 2019.

Kostnad för semester- och övertidsskuld
Semester och övertidsskuld består av ej ut-
tagen semester samt ej uttagen ersättning för 
arbetad övertid. Av den totala skulden på 80,0 
mnkr utgör 77,5 mnkr ej uttagen semester 
och 2,5 mnkr okompenserad övertid. Jämfört 
med 2019 har skulden ökat med 7,2 mnkr. 
Semesterlöneskulden ökar i takt med att lö-
nerna ökar. Under året har antalet dagar ökat, 
vilket antas bero på att det varit svårt att ta 
ut sin semester under pandemin och att färre 
semesterdagar tagits ut till följd av minskat 
resande under året.

Kostnad för pensioner
Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 
545,6 mnkr, vilket är en marginell minskning 
jämfört med föregående år. Genom centrala 
löneavtal har kommunens anställda rätt till 
tjänstepension grundad på anställning hos ar-
betsgivaren. Förtroendevalda erhåller pension 
enligt kommunens reglemente om pensioner 

för förtroendevalda. Rätten till pension för 
förtroendevalda förutsätter att arbetsinsat-
sen är fastställd till minst 40 % av heltid och 
omfattar minst en mandatperiod. Pensionen 
samordnas med eventuell inkomst av tjänst.

mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

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

Löner 822,8 837,3 854,4 882,2 891,0

Personalomkostnader 248,8 249,0 258,6 274,9 275,0

Summa 1 075,3 1 092,0 1 120,0 1 164,7 1 172,6

Övriga personalkostnader 66,4 73,0 78,8 79,4 78,9

Personalkostnader totalt 1 141,7 1 165,0 1 198,8 1 244,1 1 251,5
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FINANSIELLA 
RAPPORTER
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Resultaträkning
Belopp i mnkr

2019 2020 Not 2019 2020 Not

Verksamhetens intäkter 651,2 677,9 1 458,3 456,6 2

Verksamhetens kostnader -1 980,2 -1 976,1 2,4 -1 877,1 -1 870,0 3

Jämförelsestörande poster - - - -

Avskrivningar -128,3 -131,2 3 -80,2 -82,8 5

Verksamhetens nettokostnader -1 457,3 -1 429,4 -1 499,0 -1 496,2

Skatteintäkter 1 430,4 1 452,9 1 430,4 1 452,9 6

Generella statsbidrag 150,3 197,9 150,3 197,9 7

Verksamhetens resultat 123,4 221,4 81,7 154,6

Finansiella intäkter 3,1 2,6 5,8 5,2 8

Finansiella kostnader -27,7 -25,5 -19,9 -21,6 9

Resultat efter finansiella poster 98,8 198,5 67,6 138,2

Kommunkoncernen Kommunen
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Belopp i mnkr

2019 2020 Not 2019 2020 Not

Tillgångar

Immateriella tillgångar 18,0 18,0 4,4 8,6 11

Materiella anläggningstillgångar 2 564,3 2 687,0 1 538,0 1 614,8 12

- Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

2 053,6 2 226,9 1 237,2 1 371,6

- Maskiner och inventarier 251,2 262,2 110,7 113,3

- Pågående projekt 259,5 197,9 190,1 129,9

Finansiella anläggningstillgångar 28,8 22,8 131,3 125,4 13

Summa anläggningstillgångar 2 611,1 2 727,8 1 673,7 1 748,8

Förråd 0,7 0,6 0,1 -

Kortfristiga fordringar 165,3 157,5 142,3 135,2 14

Kassa och bank 107,8 222,3 5 61,4 165,0 15

Tomtmark till försäljning 74,6 64,0 74,6 64,0

Summa omsättningstillgångar 348,4 444,4 278,4 364,2

Summa tillgångar 2 959,5 3 172,2 1 952,1 2 113,0

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 770,3 995,4 6 321,4 474,0 16

Varav årets resultat 98,8 198,5 67,6 138,2

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 548,1 549,9 546,0 545,6 17

Övriga avsättningar 45,0 48,3 4,2 4,7 18

Summa avsättningar 593,1 598,2 550,2 550,3

Skulder

Långfristiga skulder 1 080,6 1 079,0 8 720,1 732,4 19

Kortfristiga skulder 515,5 499,6 9 360,4 356,3 20

Summa skulder 1 596,1 1 578,6 1 080,5 1 088,7

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder

2 959,5 3 172,2 1 952,1 2 113,0

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser 0,3 0,3 10 - -

Borgensåtaganden 102,9 100,7 566,0 544,8

Operationella hyres- 
och leasingavtal

106,8 80,9 209,5 153,0

Fastighetsinteckningar 11,0 - - -

Balansräkning
Kommunkoncernen Kommunen
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Kassaflödesanalys
Belopp i mnkr

2019 2020 Not 2019 2020 Not

Löpande verksamhet

Årets resultat 98,8 198,5 67,6 138,2

Utbetalning för ianspråktagna avsättningar -0,5 -0,2 -0,5

Justering för ej likvidpåverkande poster 109,6 115,8 74,8 94,8 10

Förändring av omsättningstillgångar 6,6 18,5 -22,1 17,8

Förändring kortfristiga skulder -2,5 -15,9 -0,3 -4,1 20

Verksamhetsnetto 212,5 316,4 119,8 246,2

Investeringar

Förvärv av immateriella tillgångar* -6,0 -5,9

Förvärv av materiella tillgångar -316,1 -265,7 -232,9 -167,0

Försäljning av materiella tillgångar 0,5 59,7 0,5 6,3 12

Investeringsbidrag 15,2 11,7 15,2 11,7

Förvärv	av	finansiella	tillgångar -5,2 - - -

Försäljning	av	finansiella	tillgångar - - - -

Investeringsnetto -305,6 -200,3 -217,2 -154,9

Finansiering

Långfristig upplåning 131,0 16,0 140,0 30,0 19

Förändring långfristiga skulder -1,4 -17,6 1,7 -17,7 19

Finansnetto 129,6 -1,6 8 141,7 12,3

Förändring av likvida medel 36,6 114,5 44,3 103,6

Likvida medel vid årets början 71,2 107,8 17,1 61,4

Likvida medel vid årets slut 107,8 222,3 5 61,4 165,0 15

*Immateriella tillgångar redovisade i materiella tillgångar 2019

Kommunkoncernen Kommunen
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Noter kommunen
Not 1. 
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och följer i all väsentlighet 
rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning, RKR. Avvikelser från detta avser 
redovisning av pensioner, RKR R 10. En be-
skrivning från avsteget från rekommendatio-
nen återfinns under rubriken pensionsskuld.

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

Förändrade 
redovisningsprinciper 2020

- Gatukostnadsersättningar
Tidigare år redovisade kommunen inbetal-
ningar för gatukostnadsersättningar som en 
skuld på balansräkningen med årliga upplös-
ningar på resultatet. Från och med 2020 redo-
visar kommunen gatukostnadsersättningar 
som en intäkt när inbetalningen sker. Detta 
är i enlighet med RKR R2 Intäkter. Årets 
inbetalningar uppgick till 0,6 mnkr. Tidigare 
års inbetalningar har korrigerats via det egna 
kapitalet och påverkar detta med 18,3 mnkr.

- Detaljplaner
Från och med 2020 redovisar kommunen 
detaljplaner som en driftkostnad. Tidigare 
betraktades detaljplanearbete som en investe-
ringsutgift och har aktiverats som en del i en 
investering. Årets kostnader för detaljplaner 
uppgår till 3,3 mnkr. Upparbetade detaljpla-
ner under 2019 har korrigerats via det egna 
kapitalet och minskar detta med 3,9 mnkr.

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

Skatteintäkter
De redovisade skatteintäkterna består av de 
preliminära skatteinbetalningarna under in-
komståret, en prognos för slutavräkning och 
skillnaden mellan den slutliga taxeringen 
och den redovisade skatteintäkten för före-
gående år. Den preliminära slutavräkningen 
för skatteintäkter baseras på SKR:s decem-
berprognos i enlighet med rekommendation 
RKR R 2.

Övriga intäkter
VA-anslutningsavgifter och investeringsbi-
drag redovisas som en förutbetald intäkt i 
enlighet med RKR R2. Anslutningsavgifterna 
periodiseras på 50 år. Investeringsbidragen 
periodiseras mellan 10-50 år.

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstill-
gångar görs för den beräknade nyttjandeperio-
den med linjär avskrivning baserat på anskaff-
ningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På 
tillgångar i form av mark, konst och pågående 
arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 
Komponentavskrivningar tillämpas på fast-
igheter och tekniska anläggningar. Tillämp-
ningen innebär att en anläggning delas in i 
komponenter som ges olika avskrivningstider 
utifrån faktisk bedömd nyttjandetid. Indelning 
i komponenter ska göras för investeringar över 
250 tkr. Varje enskild komponent ska utgöra 
minst 250 tkr för fastigheter och 100 tkr för 
tekniska anläggningar.

Följande avskrivningstider tillämpas 
normalt i kommunen: 3, 5, 10, 20, 30, 50 år. 
Omprövning av avskrivningstider har gjorts 
under året.

Avskrivningar av immateriella anlägg-
ningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden. Normalt beräknas nytt-
jandeperioden till 3 år, men i förekommande 
fall 5 och 10 år.

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

Övriga leasingavtal inom kommunen 
redovisas som operationella leasingavtal, då av-
talstiden för fordonsleasing aldrig överstiger tre 
år och de övriga leasingavtalens värde bedöms 
som ringa i förhållande till balansomslutningen. 
Hela kostnaden redovisas som rörelsekostnad.

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

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk 
med en nyttjandeperiod på minst tre år 
klassificeras som en anläggningstillgång om 
beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde är satt till 25 tkr. 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen 
upptagits till anskaffningsvärdet minskat 
med planenliga avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Ränteutgifter aktiveras inte. 
Kommunen tillämpar konsekvent huvudmeto-
den och redovisar ränteutgifter som kostnad i 

resultaträkningen den period de hänför sig till.

Pensionsskuld
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt 
fullfonderingsmodellen.

Enligt 6 kap 4§ LKBR ska pensionsför-
pliktelser som tjänats in före år 1998 inte tas 
upp som skuld eller avsättning. I bokslutet 
2011 lyftes hela skulden in i balansräkningen 
och från och med 2012 redovisas kommu-
nens pensionsåtagande enligt den så kallade 
fullfonderingsmodellen. Kommunen följer 
därmed inte RKR R10. Motiven för fullfon-
dering är att det ger en mer rättvisande bild 
av kommunens finansiella ställning och att 
de grundläggande principerna om öppen och 
tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Om 
kommunen hade följt RKR R10 hade årets 
resultat påverkats negativt med 6,8 mnkr. 
Det egna kapitalet hade påverkats med 439,0 
mnkr och gett en soliditet på 43 %.

Avsättningens storlek baseras på KPA:s 
pensionsberäkning och följer RIPS19.

Kommunen betalar ut hela den så kallade 
individuella delen till de anställda. Den del av 
den individuella delen som inte betalats under 
året redovisas som en kortfristig skuld i bok-
slutet och betalas ut under efterföljande år.

Avsättningar
Avsättningar är en skuld som är oviss vad 
gäller förfallotidpunkt eller belopp enligt 
RKR R9, Avsättningar och ansvarsförbindel-
ser. Kommunen har tagit upp avsättning för 
deponier som bedöms krävas för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen och är baserad 
på en kalkyl gjord 2016. En nuvärdesberäk-
ning är gjord och en ny avsättning om 1,0 
mnkr gjordes under 2020.

Avsättning av ålderspension och efter-
levandepension för förtroendevalda har 
beräknats tom 31/12 2020. Avsättningen och 
ansvarsförbindelsen avseende förtroende-
valda finns med i balansräkningen.

Sammanställda räkenskaper
Enligt LKBR ska årsredovisningen innehålla 
sammanställda räkenskaper för den kommu-
nala koncernen. I den kommunala koncernen 
ingår kommunen tillsammans med bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 
20 % inflytande. Under året har inga föränd-
ringar skett i kommunkoncernens samman-
sättning. Kommunkoncernens medlemmar 
och ägarandelar framgår under ”Finansiell 
analys koncernen”.

De sammanställda räkenskaperna har 
upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Alla interna 
mellanhavanden av väsentlig betydelse har 
eliminerats för att ge en rättvisande bild av 
kommunkoncernens totala ekonomi.
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 Not 2

Verksamhetens intäkter 2019 2020

Taxor och avgifter 145,3 138,4

Hyror och arrenden 42,3 42,0

Bidrag 144,3 153,8

Exploateringsintäkter 21,3 10,6

Övriga intäkter 105,1 111,8

Summa 458,3 456,6

Not 3

Verksamhetens kostnader 2019 2020

Löner och sociala avgifter -1 165,0 -1 172,5

Pensionskostnader -71,3 -71,3

Bidrag -48,0 -44,1

Externhyror -55,7 -54,8

Köpta tjänster -338,4 -346,1

Material samt övriga kostnader -198,7 -181,2

Summa -1 877,1 -1 870,0

Not 4

Jämförelsestörande poster 2019 2020

Jämförelsestörande poster - -

Summa - -

Not 5

Avskrivningar 2019 2020

Avskrivningar immateriella anläggningar -1,1 -1,6

Avskrivningar byggnader och tekniska anläggningar -56,8 -59,7

Avskrivningar maskiner och inventarier -22,1 -21,5

Nedskrivningar -0,2 -0,0

Summa -80,2 -82,8

Not 6

Skatteintäkter 2019 2020

Preliminär skatteintäkt 1 441,2 1 478,5

Preliminär slutavräkning innevarande år -11,4 -19,1

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,6 -6,5

Summa 1 430,4 1 452,9
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Not 7

Generella statsbidrag 2019 2020

Inkomstutjämningbidrag 72,0 62,2

Kostnadsutjämningsbidrag -11,0 -25,7

Regleringsbidrag 18,6 27,4

Generella bidrag 6,1 54,4

Kommunal fastighetsavgift 53,3 56,1

Bidrag för LSS-utjämning 11,3 11,4

Införandebidrag - 12,1

Summa 150,3 197,9

Not 8

Finansiella intäkter 2019 2020

Utdelning på aktier och andelar 2,5 1,4

Ränteintäkter 1,4 1,2

Övriga	finansiella	intäkter 1,9 2,6

Summa 5,8 5,2

Not 9

Finansiella kostnader 2019 2020

Räntekostnader -6,4 -5,2

Ränta på pensionsavsättningen -13,3 -16,2

Övriga	finansiella	kostnader -0,3 -0,2

Summa -19,9 -21,6

Not 10

Ej likvidpåverkande poster 2019 2020

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar 80,2 82,8

Reavinster/förluster 3,1 10,0

Avsatt till pension -3,7 -0,4

Periodisering investeringsbidrag -6,6 -6,2

Avsättning deponi - 1,0

Övrigt 1,7 7,7

Summa 74,7 94,8

Not 11

Immateriella anläggningstillgångar 2019 2020

Anskaffningsvärde 5,8 11,5

Ackumulerade avskrivningar -1,4 -2,9

Summa 4,4 8,6

Redovisat värde vid årets ingång 2,5 4,4

Årets aktiveringar 3,0 5,8

Årets avskrivningar -1,1 -1,6

Redovisat värde immateriella tillgångar 4,4 8,6

Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivningstider 3-10 år. Genomsnittlig nyttjandeperiod 5,0 år.
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Not 12

Materiella anläggningstillgångar 2019 2020

Mark och byggnader

Anskaffningsvärde 2 141,9 2 304,6

Ackumulerade avskrivningar -897,5 -933,0

Summa bokfört värde 1 244,4 1 371,6

Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivningstider 20-50 år. Genomsnittlig nyttjandetid 40,7 år.

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 325,5 325,9

Ackumulerade avskrivningar -222,0 -212,6

Summa bokfört värde 103,5 113,3

Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivningstider 3-15. Genomsnittlig nyttjandetid 10,6 år.

Mark och byggnader

Redovisat värde vid årets ingång 1 213,2 1 244,4

Årets aktiveringar 111,3 190,9

Årets avskrivningar -56,8 -59,6

Nedskrivning/utrangering -0,5 -2,0

Försäljningar - -1,3

Omklassificering -22,8 -0,8

Redovisat värde mark och byggnader 1 244,4 1 371,6

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets ingång 96,8 103,5

Årets aktiveringar 12,9 32,3

Årets avskrivningar -22,1 -21,4

Nedskrivningar/utrangeringar - -1,8

Försäljningar -0,5 -

Omklassificering 16,4 0,7

Redovisat värde maskiner och inventarier 103,5 113,3

Pågående projekt

Redovisat värde vid årets ingång 84,3 190,1

Investerat under året 232,9 172,5

Aktiverat under året -127,1 -229,0

Justering detaljplaner - -4,0

Omklassificering - 0,3

Redovisat värde pågående projekt 190,1 129,9

Pågående projekt har egen not från och med 2020. Siffrorna för 2019 har korrigerats.

Summa materiella tillgångar 1 538,0 1 614,8
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Not 13

Finansiella anläggningstillgångar 2019 2020

Aktier och andelar

Stenungsundshem AB 35,8 35,8

Stenungsunds Energi och Miljö AB 0,2 0,2

Soltak AB 1,6 1,6

Kommuninvest 18,6 18,6

Renova AB 2,9 2,9

Fjärrvärmestiftelsen, grundfondskapital 0,4 0,4

Summa aktier och andelar 59,5 59,5

Långfristiga fordringar inom koncernen 70,9 65,0

Bostadsrätter 0,9 0,9

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0

Summa 131,3 125,5

Not 14

Kortfristiga fordringar 2019 2020

Kundfordringar 27,2 31,1

Statsbidragsfordringar 40,3 50,1

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 43,5 22,8

Övriga kortfristiga fordringar 31,3 31,2

Summa 142,3 135,2

Not 15

Kassa o bank 2019 2020

Bankkonton 2,2 3,3

Koncernbank 59,2 161,7

Summa 61,4 165,0

Not 16

Eget kapital 2019 2020

Ingående eget kapital 253,8 321,4

Justerat eget kapital detaljplaner - -3,9

Justerat eget kapital gatukostnadsersättningar - 18,3

Årets resultat 67,6 138,2

Utgående eget kapital 321,4 474,0
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Not 17

Specifikation - avsatt till pensioner 2019 2020

Intjänad pensionsrätt 297,4 293,6

Förmånsbestämd ålderspension 72,3 80,5

Särskild avtals/ålderspension 0,5 0,5

Pension till efterlevande 4,4 5,4

PA-KL pensioner 48,6 47,5

Förtroendevalda 5,3 1,2

Livränta 10,9 10,4

Löneskatt 106,6 106,5

Summa avsatt till pensioner 546,0 545,6

Avsättning för pensioner 2019 2020

Ingående avsättning, inkl löneskatt 89,6 100,1

Pensionsutbetalningar -2,2 -2,4

Nyintjänad pension 8,2 9,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,2 2,3

SAP-R -0,5 -

Förändring löneskatt 2,8 1,2

Överfört förtoendevalda till ordinarie beräkning - -3,9

Övrig post 0,0 -0,3

Utgående avsättning 100,1 106,4

Avsättning till pensioner intjänade före 1998 2019 2020

Ingående avsättning, inkl löneskatt 460,2 445,9

Pensionsutbetalningar -22,0 -22,2

Ränte- och basbeloppsuppräkning 11,7 10,7

Övrigt -1,2 6,6

Överfört förtoendevalda till ordinarie beräkning - -0,5

Utgående avsättning 445,9 439,2

Summa avsättning pensioner 546,0 545,6

Aktualiseringsgrad 97 %. Kommunen har inga tjänstepensioner med visstidsförordnanden. Beräkningsgrund för pensioner framgår av 
not 1.

Not 18

Övriga avsättningar 2019 2020

Avsättning för återställande av deponi

Redovisat värde vid årets ingång 4,4 4,2

Nya avsättningar - 1,0

Ianspråktagna avsättningar -0,2 -0,5

Summa övriga avsättningar 4,2 4,7
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Motparter swapkontrakt

Nordea 60 000 30 000

SEB 50 000 50 000

Summa 110 000 80 000

 

Räntekostnader 2019 2020

Räntekostnader totalt 6 394 5 162

- därav derivat 3 776 2 365

Säkringsinstrumentens påverkan

Räntesäkringen	utgår	från	finanspolicyns	risknivåer.	Räntederivaten	har	möjliggjort	att	nivåerna	avseende	räntebindning	enligt	finanspo-
licyn har kunna uppfyllas.

Not 19

Långfristiga skulder 2019 2020

Lån i bank och kreditinstitut 620,0 650,0

Övriga långfristiga skulder 4,4 0,1

Förutbetalda	intäkter	som	regleras	över	flera	år

Gatukostnadsersättningar 18,3 -

Anslutningsavgifter 75,8 80,9

Genomsnittlig nyttjandetid 34,1 år.

Övriga investeringsbidrag 1,6 1,4

Genomsnittlig nyttjandetid 24,0 år

Summa 720,1 732,4

Not 19 a

Marknadsvärde ränteswappar

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

Förfall till räntejustering enligt följande tkr: 2019 2020

2020 30 000 -

2021 - 30 000

2022-2024 80 000 50 000

Summa 110 000 80 000

Derivat

Nominellt värde swapkontrakt 110 000 80 000

Marknadsvärde 105 079 77 457

Undervärde -4 921 -2 543

Genomsnittlig ränta inkl derivat 1,16 % 0,80 %

Genomsnittlig ränta exkl derivat 0,48 % 0,39 %

Räntebindning inkl derivat 1,76 år 2,21 år

Räntebindning exkl derivat 1,50 år 2,10 år
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Not 20

Kortfristiga skulder 2019 2020

Leverantörsskulder 94,4 62,5

Semesterlöneskuld 72,8 80,0

Personalens skatter och avgifter 18,3 19,9

Löneskatt 12,0 10,2

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 137,8 158,4

Övrigt 25,1 25,3

Summa 360,4 356,3

Not 21

Borgensåtaganden 2019 2020

Stenungsundshem AB 439,9 420,9

Renova AB, pensionsförpliktelser 0,8 0,8

Soltak AB 23,2 23,2

Bostadsrättsföreningar* 86,7 85,4

Övriga föreningar 15,4 14,5

Summa 566,0 544,8

* Borgensåtande gentemot bostadsrättsföreningar år 2019 har reglerats med 14,5 mnkr jämf med Årsredovisning 2019.

Not 22

Operationella hyres- och leasingavtal

Framtida hyresavgifter fastigheter 2019 2020

- som förfaller inom ett år 47,5 46,1

- som förfaller två till fem år 124,3 94,5

- som förfaller senare än fem år 25,0 9,2

Summa hyresavgifter fastigheter 196,8 149,8

Framtida leasing/hyresavgifter övrigt

- som förfaller inom ett år 3,7 1,0

- som förfaller inom två till fem år 9,0 2,2

- som förfaller senare än fem år - -

Summa övriga leasing/hyresavgifter 12,7 3,2

Not 23

Kommuninvest

Stenungsunds kommun har i maj 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuva-
rande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-
förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.	Vid	en	uppskattning	av	den	finansiella	effekten	av	Stenungsunds	kommuns	ansvar	enligt	ovan	nämnd	borgensförbindelse,	kan	
noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 
525 483 415 941 kronor. Stenungsunds kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 276 027 432 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 1 345 561 268 kronor.
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Not 24

Räkenskapsrevision

Den totala kostnaden för kommunrevisionen uppgår till 1 074 tkr varav kostnader för sakkunnigt biträde uppgår till 559 tkr. Kostnader-
na för räkenskapsrevision uppgår till 260 tkr och avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.

Not 25

Särredovisningar

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

Not 26

Närstående relationer

Kommunkoncernen har interna transaktioner om 125,6 mnkr. Kommunens 
största närstående leverantörer är Stenungsundshem, Stenungsunds Energi 
och Miljö samt Soltak. Kommunens ledning har inga närstående relationer 
med externa organisationer som kommunkoncernen har avtalsförhållanden 
med.

Not 27

Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.
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Not 1

Verksamhetens intäkter 2019 2020

Avgifter och hyror 365,9 330,1

Bidrag 146,8 154,2

Exploateringsintäkter 21,3 10,6

Övriga intäkter 117,2 183,0

Summa 651,2 677,9

Not 2

Verksamhetens kostnader 2019 2020

Personalkostnader 1 224,2 1 227,9

Pensionskostnader 80,2 76,1

Bidrag 48,0 44,1

Externhyror 35,4 29,8

Köpta tjänster 255,5 305,3

Material samt övriga tjänster 328,8 272,9

Skattekostnad 8,1 20,0

Summa 1 980,2 1 976,1

Not 3

Avskrivningar 2019 2020

Avskrivningar 128,0 131,2

Nedskrivningar 0,3 0,0

Summa 128,3 131,2

Not 4

Skatt på årets resultat 2019 2020

Aktuell skatt 7,4 16,3

Uppskjuten skatt 0,7 3,7

Summa 8,1 20,0

Not 5

Likvida medel 2019 2020

Koncernkonto 59,2 161,2

Bank 48,6 61,1

Summa 107,8 222,3

Noter koncernen

Not 6

Eget kapital 2019 2020

Ingående eget kapital 671,5 770,3

Justering eget kapital detaljplaner - -3,9

Justering eget kapital gatukostnadsersättningar, anslutningsavgifter - 30,5

Årets resultat 98,8 198,5

Utgående eget kapital 770,3 995,4
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Not 7

Avsättningar 2019 2020

Pensionsavsättningar 548,1 549,9

Avsättning deponi 4,4 4,7

Uppskjuten skatt 40,6 43,6

Summa 593,1 598,2

Not 8

Långfristiga skulder 2019 2020

Skulder	till	banker,	kreditinstitut	mfl 980,5 996,5

Övriga långfristiga skulder 100,1 82,5

Summa 1 080,6 1 079,0

Not 9

Kortfristiga skulder 2019 2020

Leverantörsskulder 102,3 78,5

Skulder till kreditinstitut 113,5 101,1

Löneskatt 12,0 18,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 250,2 178,3

Övrigt 37,5 123,5

Summa 515,5 499,6

Not 10

Ansvarsförbindelse 2019 2020

Stenungsundshem AB, FASTIGO 0,3 0,3

Summa 0,3 0,3
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Driftsredovisning
Resultat i förhållande till budget
Resultatet för Stenungsunds kommun uppgår 
till 138,2 mnkr. Den enskilt största posten 
som bidrar till överskottet är det extra statsbi-
drag om 44,0 mnkr kommunen erhöll under 
första halvåret av 2020 för att kompensera 
för det skattebortfall som prognostiserades 
under våren. Skattebortfallet blev emel-
lertid inte lika stort som befarades eftersom 
inkomstskatteintäkterna landade på en högre 
nivå än väntat. Skatter och bidrag uppvisar 
ett sammantaget budgetöverskott om 23,8 
mnkr. Statliga bidrag för att kompensera 
kommunens kostnader för sjuklöner under 
coronapandemin påverkar resultatet med 17,8 
mnkr. Försäljning av exploateringsfastigheter 
redovisar en nettovinst om 5,8 mnkr. Utfallet 
för pensioner är 5,2 mnkr lägre än budgeterat. 
Övriga avvikelser presenteras mer detaljerat i 
den ekonomiska analysen av kommunen samt 
i varje sektors verksamhetsberättelse.

Övergripande
”Kommunövergripande” har en positiv av-
vikelse gentemot budget på totalt 30,4 mnkr. 
Orsaken till överskottet är i huvudsak att de 
centrala medel som avsatts till volymföränd-
ringar, löneökningar och ökade driftskostna-
der för investeringar inte ianspråktagits i den 
utsträckning som budgeterats. Den samman-
tagna budgetavvikelsen avseende detta är 32,0 
mnkr.

Personalrelaterade kostnader redovisar för 
året en negativ budgetavvikelse på 3,3 mnkr. 
Avvikelsen beror på att semesterlöneskulden 

ökat med 7,2 mnkr. Ökningen består av tre 
delar; antalet sparade dagar har ökat, varje 
sparad dag är värd mer till följd av löneök-
ningar och ett högre PO-pålägg. Antalet 
sparade dagar har ökat med närmare 2 000 
dagar, vilket går i strid med kommunens 
arbete med att minska antalet sparade dagar. 
En trolig anledning till ökningen är att det 
inom vissa verksamheter varit svårt att ta ut 
sin semester i lika stor uträckning som vanligt 
pga. pandemin. Kostnader för företagshälso-
vård och personalinsatser har emellertid en 
positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr.

I de övergripande kostnaderna redovisas 
även kostnaderna för räddningstjänst. Dessa 
är högre än budgeterat till följd av att Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbunds kost-
nader för löner, pensioner och köpta tjänster 
inom såväl den operativa som administrativa 
delen överskridit budget.

Sektorerna
Under 2020 redovisar samtliga sektorer ett 
budgetöverskott. Detta är ett trendbrott efter 
två år av budgetunderskott. Årets samlade 
budgetöverskott är 39,6 mnkr, vilket kan 
jämföras med ett underskott om 32,7 mnkr 
föregående år. Stor del av överskottet är direkt 
eller indirekt kopplat till pandemin samt att 
ett antal åtgärder genomförts under året för 
att nå en ekonomi i balans, vilket bidrar till 
det starka resultatet. Störst avvikelse återfinns 
inom sektor socialtjänst, 19,7 mnkr, och beror 
främst på lägre personalkostnader inom vård 
och omsorg och funktionshinder. De låga 

personalkostnaderna beror på flera orsaker, 
bland annat ett aktivt arbete med att nyttja 
personalresurserna optimalt vilket underlät-
tat när sjukskrivningarna varit högre pga. co-
vid-19 samt vakanta chefstjänster. Vidare har 
dagverksamheten inom äldreomsorgen tving-
ats hålla stängt till följd av pandemin. Sektor 
utbildning redovisar ett överskott om 12,1 
mnkr där gymnasiet och förskolan står för 
det största överskottet. Samtliga verksamheter 
har haft lägre personalkostnader till följd av 
pandemin. Sektor samhällsbyggnad redovisar 
ett överskott om 1,1 mnkr och beror bland an-
nat på lägre kostnader för vinterväghållning, 
lägre kostnader för gatubeläggningsunderhåll 
samt lägre kostnader för färdtjänstresor. Sek-
tor stödfunktioner redovisar ett överskott om 
6,7 mnkr. Överskottet kan främst härledas till 
lägre kostnader för Soltak AB samt lägre per-
sonalkostnader kopplat till sjukfrånvaro och 
tillfälligt vakanta tjänster samt försäljning av 
fastigheten Tveten.

Framtidsbedömning sektorerna
Ökad befolkning ställer krav på ökad service 
inom alla sektorer, men framförallt utbild-
ning och socialtjänst. Ökad befolkning 
medför också ökade investeringar, framförallt 
i skolor och boenden samt inom VA och gata. 
Detta kommer innebära utmaningar för 
kommunens ekonomi och kommer ställa krav 
på effektivitetsåtgärdande arbete. Inom vissa 
yrkeskategorier förväntas rekryteringssvårig-
heter och kommunen arbetar långsiktigt med 
en kompetensförsörjningsplan.
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Driftredovisning, mnkr Budget 
2019

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Budget- 
avvikelse

Politisk verksamhet -11,3 -10,7 -10,8 -9,4 1,4

Kommunövergripande -60,4 -30,6 -73,8 -43,5 30,4

Sektor utbildning

Sektorsövergripande -9,5 -13,8 -9,5 -15,8 -6,3

Förskola -156,8 -151,4 -153,5 -148,4 5,0

Grundskola -304,2 -311,6 -304,6 -300,5 4,0

Staben -58,7 -58,9 -59,0 -57,7 1,3

Gymnasium -107,7 -109,3 -112,6 -106,7 6,0

Särskola -23,2 -22,1 -23,8 -22,5 1,3

Kompetens och utveckling -29,3 -27,7 -31,9 -29,2 2,6

Kultur och fritid* -40,6 -40,6 -76,0 -77,9 -1,9

Summa -730,0 -735,3 -770,8 -758,7 12,1

Sektor socialtjänst

Sektorsövergripande** - -8,7 -9,8 -8,1 1,8

IFO -106,6 -117,7 -109,5 -111,1 -1,6

Funktionshinder -160,4 -156,6 -143,8 -135,2 8,6

Vård och omsorg -241,0 -255,3 -262,0 -251,0 11,0

Summa -*508,0* -529,6 -525,1 -505,4 19,7

Sektor samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad* -89,3 -91,1 -52,1 -51,0 1,1

Avfall	(avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0

VA-verksamheten(avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0

Summa -89,3 -91,1 -52,1 -51,0 1,1

Sektor stödfunktioner

Stabsfunktioner -72,7 -77,7 -85,8 -79,4 6,4

Fastighet	(inäktsfinansierad) 0,2 0,5 0 -1,3 -1,3

Servicefunktionen*** -51,1 -50,7 -88,0 -86,4 1,6

Summa -123,6 -127,9 -173,7 -167,0 6,7

Kalkylerad kapitalkostnad 105,6 98,6 113,3 100,4 -12,9

Avskrivningar -82,7 -80,2 -91,3 -82,8 8,5

Nettokostnad -1 499,8 -1 447,9 -1 584,4 -1 517,5 66,9

Finansverksamheten 1 529,6 1 497,4 1 607,7 1 649,7 42,0

Reavinst fastighetsförsäljningar 0 18,1 0 5,9 5,9

Årets resultat 29,8 67,6 23,4 138,2 114,8
* Anläggning övergick från sektor samhällsbyggnad till kultur och fritid under sektor utbildning 1/1 2020.
** Sektorsövergripande sektor socialtjänst har egen ram från 1/1 2020.
*** Servicefunktionen innefattar måltid, vaktmästeri, städ och park från 1/1 2020.
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Investeringsredovisning
Stenungsunds kommun har under 2020 
investerat för 165 mnkr. Det är 60 mnkr lägre 
än 2019. Under året har stora byggnationer 
pågått så som LSS gruppbostad i Svenshögen, 
nybyggnation av Brudhammars förskola, 
tillbyggnad av Spekeröds förskola, Hallerna 
idrottshall och skola samt påbörjan av till- 
och ombyggnation Stora Höga skola F-6.

I kommande planeringsperiod har kom-
munen en hög investeringsvolym och det 
planeras för stora byggnationer i lokaler och 
infrastruktur.

Investeringar delas in i

• Större investeringar
• Lokaler
• Sektorernas årliga löpande  

investeringar
• Övriga investeringar inom  

samhällsbyggnad
• Investeringar inom den avgiftsfinansie-

rade verksamheten

Löpande årliga investeringar är sektorernas 
återinvesteringar i främst inventarier. Övriga 
investeringar är av engångskaraktär, tex 
resecentrum och spontning/muddring av 
kajen. Investeringar inom den avgiftsfinansie-
rade verksamheten är de som ska finansieras 
genom verksamhetens intäkter i form av 
avgifter från kunder, bland annat vatten och 
avloppsavgifter.

Under 2020 investerade Stenungsunds 
kommun för netto 165 mnkr. Brutto uppgick 
investeringarna till 177 mnkr. Investerings-

budgeten för 2020 uppgick till 317 mnkr 
vilket innebär en avvikelse på 161 mnkr. Bud-
getavvikelsen beror både på försenade projekt 
inom infrastruktur och resecentrum samt för 
året lägre utbetalningar än prognostiserat för 
Stora Höga skola.

Svenshögens LSS-boende är färdigt. Första 
spadtaget togs i augusti 2019 och kommunen 
tog över lokalen i juni 2020. Boendet rymmer 
sex lägenheter samt personalutrymmen och 
inflyttning skedde under september. Total 
kostnad för projektet uppgår till 23,6 mnkr 
vilket är 2,4 mnkr lägre än budgeterat. Av-
vikelsen beror i sin helhet på lägre kostnader i 
projekteringsfasen.

Brudhammars förskola är färdig och togs i 
drift i juni 2020. Projektkostnaden uppgår till 
58,1 mnkr vilket är 0,8 mnkr lägre än budge-
terat. Den positiva avvikelsen beror på lägre 
kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten 
samt lägre projekteringskostnader.

Utbyggnaden av Spekeröds förskola fär-
digställdes under sommaren 2020. Befintlig 
förskola har byggts ut från fem till åtta 
avdelningar och invändiga ombyggnationer 
har utförts. Bland annat har matsalen blivit 
större för att ge plats åt det ökade barnantalet. 
Totalt har projektet kostat 18,9 mnkr, vilket 
är 2,4 mnkr lägre än budgeterat. Det beror till 
största delen på lägre kostnader för ändrings- 
och tilläggsarbeten.

Hallernaskolan kompletteras med ny 
fullskalig idrottshall som kan delas in i tre 
undervisningssalar samt sex omklädningsrum. 
Byggnaden är slutbesiktigad och kommer 

användas i undervisning från och med 2021. 
Ekonomiskt är projektet i sin slutfas med ett 
utfall på 57,6 mnkr. Prognosen är positiv och 
uppgår till 59,5 mnkr, vilket innebär lägre 
kostnader om 4,5 mnkr mot budget. Den po-
sitiva avvikelsen beror på billigare materialval, 
lägre kostnader för ändrings- och tilläggsarbe-
ten samt lägre kostnader för projektering.

Tillbyggnaden av Stora höga F-6 är i full 
gång. Just nu pågår markarbeten samt förbe-
redelse för bottenplatta. Under hösten har den 
tillhörande vändslingan samt grusparkering-
en färdigställts och innan jul avslutades det 
nya skolområdet med lekplats på Emilsplan. 
Allt går enligt tidsplan och total prognos för 
projektet uppgår till 100,0 mnkr.

Under året har projekt Resecentrum gått 
fram enligt planering med utformningsarbete 
samt samråd på detta förslag. Utredningar 
såsom trafikanalyser och geoteknikundersök-
ningar har legat till grund för förslaget. Sam-
ordning med Västtrafik och Trafikverket av 
respektive parts delar fortgår, och tidplanen 
med ett öppnande av nya resecentrum hösten 
2025 är fortfarande aktuell.

Under inledningen av året genomfördes 
spontningsarbeten i hamnen. Detta är en för-
utsättning för att i nästa steg kunna muddra. 
Spontningen involverade och påverkade gång-
vägen längs med kajen men var klar enligt 
plan i mars månad. Under tiden har tillstånd 
sökts för att kunna dumpa muddringsmas-
sor, som är nästa steg i projektet. Här har 
verksamheten fått avslag från Länsstyrelsen 
som har överklagats.
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Investeringsredovisning Investeringar sedan projektets start Årets investeringar

tkr
Beslutad 

totalbudget Ack Utfall Avvikelse
Budget 

2020
Utfall 
2020

Budget-
avvikelse 

Utfall 2020

Större investeringar

Gruppboende LSS Svenshögen 26 000 23 590 2 410 8 570 6 058 2 512

- inventarier 550 383 167

Brudhammar förskola 58 980 58 144 836 7 673 8 453 -780

- inventarier 2 400 2 271 129

Spekeröds förskola, utbyggnad 21 300 18 934 2 366 12 547 10 188 2 359

- inventarier 800 716 84

Hallerna idrottshall och skola 64 000 57 619 6 381 35 172 28 731 6 441

- inventarier 1 180 1 174 6

Stora Höga skola F-6 100 000 14 238 85 762 30 196 13 756 16 440

Resecentrum 181 000 11 150 169 850 17 188 5 286 11 902

Spontning muddring kaj 15 333 12 637 2 696

IT-investeringar 6 564 2 178 4 386

Markinköp 21 140 0 21 140

Investeringsreserv 1 650 0 1 650

Lokalinvesteringar 55 623 34 954 20 669

Sektor utbildning 12 991 9 471 3 520

Sektor socialtjänst 2 491 2 209 282

Sektor stödfunktioner 3 837 2 310 1 527

Sektor samhällsbyggnad 22 953 9 287 13 666

Investeringsbidrag -200 200

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA 25 812 20 208 5 604

Avfall 9 264 179 9 085

Exploatering

Gata 20 500 4 383 16 117

Gata inkomster -8 700

VA anslutningsavgifter -10 100 -11 538 1 438

VA utgifter 16 000 2 204 13 796

Projekteringskostn exploatering 5 700 0 5 700

Summa Nettoinvesteringar 2020 451 280 183 675 267 605 317 334 165 298 160 736

Not: Budgetjusteringar under året

2019-08-19
Kommunstyrelsen beslutar att investera i en ny konstgräsplan för Stenungsunds IF på Doterödsområdet. Investeringskostnaden uppgår till 4 000 tkr och föreslås tas från investe-
ringsreserven 2019. Beslutet gäller under förutsättning att avtal träffas mellan kommunen och Stenungsunds IF innan beslut verkställs som reglerar exempelvis drift, underhåll och 
ansvarsfrågor kopplade till konstgräsplanen. Medlen från investeringsreserven flyttas med till investeringsbudget 2020 och verkställs under detta år.

2020-02-10
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för projektet förtätning av Nösnäsgymnasiet från 6 180 tkr till 8 580 tkr. Budgetökningen med 2 400 tkr finansieras med medel från 
investeringsreserven.

2020-02-10
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten med 4 300 tkr till en total investeringsbudget om 8 500 tkr för byggnation av varmförråd för uthyrning till SBRF. Budgetökningen 
finansieras genom investeringsreserven.

2020-03-05
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgeten för ombyggnation av Ucklumskolan för att möjliggöra en ny förskoleavdelning i Ucklum, från 1 500 tkr till 2 650 tkr. Budgetökningen 
med 1 150 tkr finansieras med medel från investeringsreserven.
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Sektor utbildning

Tkr 2018 2019 2020

Intäkter 634 424 615 377 627 152

Kostnader -1 398 649 -1 350 662 -1 385 889

- varav Personalkostnader -602 044 -620 126 -640 607

- varav Lokalkostnader -122 152 -120 754 -120 547

Netto -764 225 -735 285 -758 737

Budgetram 750 455 729 954 770 813

Avvikelse -13 770 -5 331 12 076

Nettokostnadsutveckling 5 % -4 % 3 %

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse

Sektorsövergripande 9 526 15 835 -6 309

Förskola 153 476 148 429 5 047

Grundskola 304 560 300 546 4 014

Staben 59 001 57 691 1 310

Gymnasieskola 112 624 106 662 5 962

Grund- och gymnasiesärskola 23 765 22 476 1 289

Kompetens och utveckling 31 868 29 236 2 632

Kultur och Fritid 75 993 77 871 -1 878

Summa sektor utbildning 770 813 758 746 12 076

Sektor utbildning består av fem verksamheter; Förskola, Grundskola, Gymnasium, Kompe-
tens och utveckling samt Kultur och fritid. Kompetens och utveckling består av vuxenut-
bildning, enheten för nyanlända samt arbetsmarknadsenhet. Kultur och fritid innefattar 
från och med 2020, utöver bibliotek, allmänkultur och ungdomsverksamhet även idrott 
och anläggning. Staben, som är gemensam för verksamheterna inom sektor utbildning, 
består av två delar. Den ena delen är administrationen och den andra delen är stöd vilket 
innebär barn- och elevhälsa och enheten för flerspråkighet.

Ekonomiskt resultat 

Sektor utbildning redovisar ett överskott om 
12 076 tkr för 2020. Resultatet för samtliga 
utbildningsverksamheter och för staben 
är positivt medan det sektorsövergripande 
ansvaret samt Kultur och Fritid redovisar 
negativa resultat. På det sektorsövergripande 
ansvaret är det kostnaden för skolskjutsar, 
intäkten från statsbidraget för maxtaxa samt 
en avskrivning av en fordran på Migrations-
verket som utgör underskottet. Inom Kultur 
och Fritid är det förlorade intäkter på grund 
av covid-19 på Stenungsund Arena samt på 
kulturhuset Fregatten som ger det negativa 
resultatet. Under våren 2020 prognostiserade 

sektorn ett underskott och aviserade då en rad 
åtgärder för att få ekonomin i balans. Samt-
liga åtgärder har genomförts.

Nettokostnaden för sektor utbildning har 
ökat med 3% jämfört med 2019. Det beror 
på att idrott och anläggning från och med 
2020 ingår i sektorn under kultur och fritid. 
Jämfört med 2019 har nettokostnaden sjunkit 
för både grundskolan och gymnasiet när den 
redovisade kostnaden justerats för avtalsmäs-
sig lönerörelse och organisatoriska föränd-
ringar. Motsvarande kostnad har ökat inom 
förskolan. I både grundskolan och gymnasiet 
är det lägre personalkostnader som ligger 
till grund för den minskade nettokostnaden. 
Inom gymnasiet har dock ökade kostnader 
för köpta platser delvis kompenserat de lägre 

personalkostnaderna. Gymnasiet har haft 
en relativt stor volymökning 2020 och även 
grundskolan har en liten volymökning. Inom 
förskolan har volymerna varit oförändrade 
och kostnadsökningen beror till största del på 
satsningen på mindre barngrupper som finan-
sieras via statsbidrag men även på arbetet med 
att anställa en större andel förskollärare.

Covid-19 har påverkat sektorns resultat på 
flera sätt. Inom Kultur och Fritid har intäkterna 
sjunkit både avseende uthyrning av lokaler och 
avseende badavgifter. Inom utbildningsverk-
samheten finns den mest påtagliga påverkan i 
personalkostnaderna som ligger lågt jämfört 
med föregående år. Ökad frånvaro bland barn 
och elever har inneburit ett begränsat behov 
av att ersätta frånvarande personal. Distans-
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undervisning har lett till minskade kostnader 
för material på de praktiska utbildningarna 
samtidigt som det lett till en viss kostnadsök-
ning för digitalisering. Även andra kostnader 
såsom representation, kurser och konferenser 
samt resor ligger under budget. De relativt 
låga kringkostnaderna är en konsekvens av ett 
restriktivt ekonomiskt förhållningssätt.

Förskolan
Förskolan redovisar ett överskott om 5 047 tkr. 
Av förskolans 16 enheter har 11 av enheterna 
ett positivt resultat. Enheternas överskott beror 
främst på svårigheten att rekrytera förskol-
lärare och att förskollärartjänster ersatts med 
visstidsanställningar som haft lägre lönekost-
nader. Covid-19 har bidragit till det positiva 
utfallet då förskolan haft sänkta lönekostnader 
på grund av sjukfrånvaro och på ett begränsat 
behov av vikarier då frånvaron varit hög även 
bland barnen. Det digitala verktyget Planering 
förskola har bidragit till en tydlighet för hur 
beläggningen ser ut över dagen, vilket gett en 
bra bild av vikariebehovet. Statsbidraget för 
mindre barngrupper i förskolan har haft en 
positiv påverkan på verksamheten samtidigt 
som den högre personaltätheten även bidragit 
till ett minskat vikariebehov. Vidare har en 
fristående aktör inom pedagogisk omsorg inte 
längre någon verksamhet i kommunen, vilket 
påverkat kostnaden för köp av verksamhet 
med 1 000 tkr. Utöver det finns ett överskott 
på grund av barnomsorgstaxor samt att övriga 
verksamhetskostnader inte använts till fullo.

Grundskolan
Grundskolan redovisar ett överskott om 4 
014 tkr för 2020. Överskottet beror till stor 
del på minskade personalkostnader jämfört 
med 2019. De minskade kostnaderna är en 
konsekvens av åtgärder som grundskolor 
som inte har en ekonomi i balans genomfört 
under året. Minskningen kan också kopplas 
till covid-19 som inneburit ökad frånvaro i 
kombination med begränsade möjligheter 
att hitta ersättare. Grundskolans intäkter 
uppgår till 7 700 tkr över budget och beror 
till hälften av ökade interna intäkter som 
motsvaras av kostnader. Övriga avvikelser 
beror på statsbidrag över budget däribland 
för lärarassistenter och bidrag från välfärds-
miljarderna. Ett budgetöverskott på riktade 
statsbidrag får oftast begränsad eller ingen 
effekt på det slutliga resultatet då den ökade 
intäkten i princip alltid motsvaras av en ökad 
kostnad. Överskottet under övriga verksam-
hetskostnader beror på de medel om 3 000 
tkr som avsatts i budgeten för att finansiera 
förväntade budgetunderskott på Kristinedal-
skolans båda enheter samt på Ucklumskolan. 
Det sammantagna underskottet för de tre 
enheterna är 2 524 tkr och det ryms därmed 
inom den budget som avsatts.

Gymnasiet
Gymnasiet redovisar ett överskott om 5 962 
tkr för 2020. Överskottet beror i huvudsak 
på att den elevökning som skett under hös-
ten lett till ökad fyllnadsgrad i klasserna och 
därmed en mer effektiv verksamhet. En del 
av överskottet beror på ersättning från an-
nan kommun avseende avvecklingskostna-
der inom introduktionsprogrammet. Vidare 
har covid-19 påverkat kostnader avseende 
material på de praktiska utbildningarna 
samt kostnader för kompetensutveckling och 
resor positivt. Gymnasiets intäkter överskri-
der budget och det beror på högre bidrag 
från stat och region än budgeterat. Trots den 
elevökning som varit under hösten så har 
kostnaden för arbetskraft endast ökat margi-
nellt. Jämfört med förra året har gymnasiets 
kostnader för arbetskraft sjunkit och det 
beror på avvecklingen av språkintroduktio-
nen inom introduktionsprogrammet samt 
på personalanpassningar inom bibliotek och 
IT. De relativt låga personalkostnaderna 
har också en koppling till covid-19 även om 
den kopplingen inte är så stark i gymnasie-
verksamheten som i exempelvis förskolan. 
Kostnaden för skolskjutsar avseende elever 
i gymnasiet har ökat i takt med att antalet 
Stenungsundselever som läser på annan ort 
ökat. Budgeten har förstärkts med 1 000 
tkr under året och gymnasiet har gjort den 
anpassningen inom verksamhetens budget-
ram. Den minskade kostnaden för material 
som covid-19 medfört kommer att leda till 
en ökad kostnad när den fysiska undervis-
ningen kommer igång igen.

Kompetens och Utveckling
Verksamheten kompetens och utveckling re-
dovisar ett överskott om 2 632 tkr. Resultatet 
för arbetsmarknadsenheten och för vuxen-
utbildningen är positivt medan resultatet för 
enheten för nyanlända utgörs av ett under-
skott. Arbetsmarknadsenheten fick under 
hösten ett statligt bidrag avseende ferieplatser 
om 800 tkr, vilket i huvudsak utgör den posi-
tiva avvikelsen där. Överskottet på vuxenut-
bildningen beror på intäkter från GR, inter-
kommunal ersättning över budget samt att en 
tredje utbildning startats inom ramarna för 
yrkeshögskolan. Överskottet dämpas något av 
att verksamheten haft dubbla chefslöner un-
der en del av året samt att covid-19 påverkat 
efterfrågan på uppdragsutbildningar negativt. 
Underskottet inom enheten för nyanlända 
beror dels på reparationskostnader i samband 
med att fastigheter lämnats och dels på att en 
fordran på Migrationsverket reglerats.

Kultur och Fritid
Kultur och Fritid redovisar en negativ av-
vikelse från budget om 1 877 tkr. Underskottet 
är nästan uteslutande relaterat till covid-19 och 
handlar framför allt om minskade intäkter på 
Stenungsund Arena men även på kulturhuset 
Fregatten. Underskottet dämpas av överskott 
inom kultur- och fritidsverksamheterna som 
bland annat beror på vakanta tjänster samt på 
en engångsintäkt kopplad till utställningen av 
Lars Lerin. Till följd av pandemin har Kultur 
och Fritid betalat ut 1 000 tkr i extra stöd till 
föreningar. Kostnaden har ingen resultatpåver-
kan då den kompenseras av en intern intäkt.
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Staben
Stabsfunktionen redovisar ett överskott om 
1 300 tkr. Överskottet beror på att personal-
kostnaden inom barn- och elevhälsan varit 
lägre till följd av vakanser och sjukskriv-
ningar i personalgruppen. Administrationen 
redovisar ett underskott på 1 200 tkr. Under-
skottet beror på personal och IT-kostnader 
utöver budget. Enheten för flerspråkighet har 
ekonomin i balans.

Grund- och gymnasiesärskolan
Särskolan redovisar ett resultat om 1 298 tkr. 
Överskottet beror på vakanta tjänster inom 
grundsärskolan under vårterminen men 
också på ett ökat antal sålda platser under 
höstterminen. Covid-19 har bidragit till rela-
tivt låga personalkostnader då personal som 
varit frånvarande inte ersatts med vikarier 
i samma utsträckning som under normala 
förhållanden. Under höstterminen har antalet 
köpta platser inom gymnasiesärskolan ökat 
vilket påverkat resultatet negativt. I grundsär-
skolan har personalkostnaderna ökat under 
höstterminen beroende på det ökade antalet 
sålda platser och därmed ökade antalet elever.

Årets händelser
Coronapandemin har präglat 2020 och 
påverkat sektorns alla verksamheter i olika 
utsträckning. Anpassning till nya rekom-
mendationer och direktiv har utmanat såväl 
chefer som personal. Tidigt i pandemin 
säkerställdes att sektorn skulle ha förmåga att 
hantera pandemins utveckling. Riskbedöm-
ningar och kommunikationsinsatser skedde i 
nära dialog med de fackliga organisationerna. 
Distansundervisning infördes med kort varsel 
helt, eller delvis, på både Nösnäsgymnasiet 
och vuxenutbildningen. Det snabba införan-
det möjliggjordes till stor del av kunniga och 
engagerade medarbetare. När pandemin har 
lättat kommer erfarenheterna från distans-
undervisningen även fortsättningsvis att 
användas i samband med digitalisering och 
utveckling av verksamheternas arbetssätt.

Kultur och Fritids verksamhet har drab-
bats hårt av restriktioner och direktiv. Möj-
ligheterna att besöka kulturhuset Fregatten, 
Stenungsund Arena, Hasselgården och Stora 
Högagården har tidvis varit mycket begrän-

sade. Även arrangemang och upplevelser 
har ställts in och alla har drabbats; allmän-
het, föreningsliv, barn, ungdomar och äldre. 
Trots innovativa lösningar som exempelvis 
utomhusverksamhet och digitala möten är 
avbräcket kännbart.

Under 2020 har sektor utbildning fortsatt 
implementeringen av det systematiska kva-
litetsarbetet (SKA) med tre temaområden; 
Lärandeprocesser, Trygghet och trivsel samt 
Mål och resultat. Fokus är uppföljning, ana-
lys, rapportering och återkoppling som grund 
för utveckling. Inom varje område genomförs 
kvalitetsdialoger och kvalitetsanalyser från 
enhets- till sektornivå. Nu använder, förutom 
förskola, grundskola och gymnasiet, även 
Kompetens och utveckling samt Kultur och 
Fritid denna modell för att analysera och 
utveckla verksamheten.

Arbetet med lokalförsörjning är ett 
ständigt pågående arbete i en kommun som 
växer. Prognoser, behov av platser och bygg-
nation ska vara i balans med verksamheten. 
Under året invigdes Brudhammars förskola 
med 10 avdelningar samt natt- och helg-
verksamhet. Hallernaskolan expanderar och 
förutom att en ny byggnad inkluderande så-
väl klassrum som idrottshall, färdigställdes 
under året, tog man över Hallerna förskolas 
lokaler. Hallerna förskola har, i väntan på att 
en ny förskola ska bli klar, tillfälliga lokaler. 
Spekeröds förskola har byggts ut med fler 
avdelningar. Även Ucklums förskola har fått 
nya lokaler under året.

En stor elevökning på Nösnäsgymnasiet 
hösten 2020 innebar en möjlighet att opti-
mera klasserna och därmed öka effektiviteten 
i verksamheten. Under året togs beslut om 
skolval och skolplacering som innebär att 
även grundskolan har möjlighet att arbeta 
med att optimera skolor och klasser.

Under året har förvaltningen påbörjat 
ett utvecklingsarbete kring elever i behov av 
särskilt stöd. Syftet är att skapa lärmiljöer 
som möter olika förutsättningar och behov så 
nära den ordinarie verksamheten som möjligt 
och med möjlighet till inkludering i ordinarie 
undervisningsgrupper.

Ett projekt i syfte att förbättra möjlighe-
terna för arbetssökande och försörjnings-
stödstagare att nå självförsörjning eller 

meningsfull sysselsättning påbörjades under 
hösten. Processer kartläggs och analyseras för 
att, med individen i centrum, nå målet ”fler 
i sysselsättning eller självförsörjning” på ett 
snabbare och mer effektivt sätt.

Under året har en ny modell för anmälan 
av kränkning och trakasserier implemen-
terats. Dessutom har ett nytt system för 
anmälan av incidenter och klagomål införts. 
Sammantaget underlättas och säkerställs nu 
såväl anmälan som utredning och åtgärder.

Framtid
Arbetet med att utveckla och implementera 
det systematiska kvalitetsarbetet på alla 
nivåer fortsätter.

Arbetet med tidiga insatser och mindre 
barngrupper i förskolan är ett prioriterat 
område under 2021. Genom att skapa förut-
sättningar i mindre sammanhang och med ett 
språkutvecklande arbetssätt är syftet att öka 
barns måluppfyllelse och stärka deras möjlig-
het att på sikt klara sig bra i grundskola och 
gymnasium. Avgörande för måluppfyllelse 
och framtida försörjning är tidiga insatser 
vilket mindre barngrupper främjar.

Det arbete som påbörjats med att orga-
nisera för särskilt stöd och skapa lärmiljöer 
som möter olika förutsättningar och behov 
så nära den ordinarie verksamheten som 
möjligt fortsätter framöver. Det är viktigt att 
organisera utbildningsverksamheten så att ut-
bildningsväsendet inte bidrar till att förstärka 
segregationen i samhället.

Under våren 2021 påbörjas arbetet med att 
få fler människor i sysselsättning/självförsörj-
ning snabbare och mer effektivt med indivi-
den i centrum. Syftet med detta arbete är även 
här att motverka utanförskap och segregation.

Sektorn kommer att ha fortsatt fokus på 
arbetet med att skapa och vidareutveckla att-
raktiva arbetsplatser/arbetsgivare med fokus 
på bland annat arbetsmiljö.

2021 blir ett år med ungdomarna i fokus. 
Förutom att kommunfullmäktige beslutat 
att genomföra årliga ungdomsdialoger satsar 
sektorn på att möta ungdomarna där de be-
finner sig för att coacha ungdomar i riskzon. 
Målet är att fler ungdomar ska slutföra sin 
utbildning vilket påverkar deras möjligheter 
att få ett arbete och ett gott liv.

Grundskola 2018 2019 2020

Antal elever

Förskoleklass 331 325 341

Årskurs 1-3 992 986 961

Årkurs 4-6 1 037 1 024 1 041

Årskurs 7-9 1 043 1 058 1 061

Fristående skolor F-9 193 202 184

Interkommunala grundskoleplatser F-9 38 27 49

Antal folkbokförda barn 6-15 år (31 december) 3 588 3 614 3 655
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Antal elever per lärare 2017 2018 2019

Förskoleklass 21,4 19,2 22,3

Grundskolan 11,7 11,8 12,3

Förskola

Antal barn 2018 2019 2020

Kommunala förskolor 1 097 1 093 1 093

Pedagogisk omsorg 18 17 19

Fristående förskolor 260 259 260

Fristående Pedg omsorg 17 27 20

Interkommunala förskoleplatser 14 16 15

Summa 1 406 1 412 1 407

Inskrivna barn per årsarbetare 2017 2018 2019

Förskola 4,7 5,1 4,9

Fritidshem 20,8 21 19,4

Pedagogisk omsorg 5,0 4,3 5,5

Gymnasieverksamhet 2018 2019 2020

Fördelning köpta platser, december

-kommunala gymnasieskolor inom GR 173 170 158

- andra kommunala/ldt gymnasieskolor 52 50 40

- fristående gymnasieskolor 133 159 178

Totalt 358 379 376

Kommunfördelning %, Nösnäsgymnasiet, december

Stenungsund 52 53 54

Tjörn 27 28 27

Orust 13 14 14

Övriga 8 5 5

Totalt antal elever 1 211 1 217 1 311

Skolverkets nyckeltal (avser läsåret 2018/19)

Antal elever per lärare (heltidstj) 2017 2018 2019

Nösnäsgymnasiet 9,9 9,6 10,3

Riket 11,7 11,9 12,1

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasieelever

med examen eller studiebevis, Nösnäsgymnasiet 14,1 13,4 13,4

Riket 14,1 14,3 14,4
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Kompetens och utveckling 2018 2019 2020

Vuxenutbildningen

Antal poäng/timmar i kommunal vuxenutbildning 215 000 211 600 301 200

Antal personer, SFI 476 435 419

Antal högskoleprogram 1 2 2

Antal elever i annan kommun 95 99 48

Antal elever inom särvux 27 26 24

Antal elever på Yrkeshögskolan 26 79 77

Integrationsenheten

Mottagna nyanlända 81 70 23

Arbetsmarknadsenheten

Feriearbeten 245 167 171

Kultur och Fritid 2018 2019 2020

Antal besök på kulturhuset 334 465 337 851 249 514

Antal arrangemang 717 999 608

Antal utställningar 10 10 6

Antal besök till biblioteket 181 800 170 600 170 000

Antal utlån 257 900 238 000 215 200

Antal besök på fritidsgårdar 10 151 13 127 13 163

Antal registrerade föreningar 64 93 95

Varav bidragsberättigade 57 89 89

Varav med anläggningsstöd 22 23 26

Lokalt aktivitetsstöd i timmar 182 500 189 617 197 917

Antal besök i simhallen Ombyggnation 74 587 82 450
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Sektor socialtjänst

2018 2019 2020

Intäkter 134 568 136 532 138 589

Kostnader -654 110 -666 084 -643 974

- varav personalkostnader -421 136 -431 887 -423 921

- varav lokalkostnader -43 479 -40 569 -41 358

Netto -519 542 -529 552 -505 385

Budgetram 505 330 508 066 525 090

Avvikelse -14 212 -21 486 19 705

Nettokostnadsutveckling 0 % 2 % -5 %

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse

Sektorsövergripande 9 817 8 052 1 765

Individ och familjeomsorg 109 504 111 114 -1 610

- varav försörjningsstöd 22 488 23 608 -1 120

Funktionshinder 143 791 135 207 8 584

Ordinärt boende 114 801 104 888 9 913

Kommunal hälso- och sjukvård 38 812 38 273 539

Särskilt boende 108 365 107 851 514

Summa Sektor Socialtjänst 525 090 505 385 19 705

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

Ekonomiskt resultat 

Årets resultat för sektor socialtjänst är posi-
tivt och uppgår till 19 705 tkr, vilket motsva-
rar 3,8 % av sektorns nettobudget. Nettokost-
nadsutvecklingen för sektorn är -4,7 % och 
beror främst på minskade personalkostnader 
och minskade kostnader för köpta platser 
inom IFO och Funktionshinder.

Vård och omsorg redovisar ett överskott 
motsvarande 10 968 tkr, vilket fördelas på 
särskilt boende (SÄBO), ordinärt boende och 
kommunal hälso- och sjukvård.

SÄBO visar ett positivt resultat på 514 
tkr där verksamheten erhållit statsbidrag på 
1 800 tkr. Ordinärt boende visar ett positivt 

resultat på 9 913 tkr där hemtjänstdistrikten 
lämnar ett överskott på 2 200 tkr. Personlig 
assistans lämnar ett överskott på 2 200 tkr 
som delvis går att härleda till en enskild bru-
kare som haft annan vårdinsats samt att de 
privata assistansbolagen och kommunen har 
fått sina sjuklönekostnader täckta av staten 
som normalt belastar kommunen. Covid -19 
pandemin har påverkat dagverksamheten 
som delvis varit stängd och lämnar därmed 
ett överskott på 1 000 tkr. Verksamheten har 
ett överskott för arbetet med vård i livets slut 
på 1 900 tkr som delvis beror på minskad 
efterfrågan samt ett förändrat arbetssätt. Den 
kommunala hälso- och sjukvården redovisar 
ett överskott motsvarande 539 tkr där verk-
samheten erhållit statliga bidrag på 924 tkr.

Individ och familjeomsorg redovisar ett 
underskott motsvarande 1 610 tkr. Under-
skottet belastar framförallt tre områden, för-
sörjningsstöd, vård utanför det egna hemmet 
avseende familjehem och köpt psykiatrivård.

Funktionshinder redovisar ett överskott 
på 8 584 tkr vilket framför allt beror på lägre 
kostnader för personal, en pausad gruppbo-
stad under del av året samt att verksamheten 
har haft lägre kostnader för köpt vård än 
budgeterat. Korttidsverksamheten inom LSS 
har ett överskott till följd av att verksamheten 
säljer en plats som inte budgeterats fullt ut.

Sektorns effektiviseringsarbete med att 
komma i fas med personalkostnader har fått 
en positiv effekt under året, sektorn har 22 
årsarbetare färre anställda i dec 2020 jämfört 
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med samma period 2019. Detta är en stor 
bidragande orsak till det positiva ekonomiska 
överskott som sektorn redovisar.

Sektor socialtjänst har gjort löpande inves-
teringar enligt plan.

Ekonomisk analys utifrån Covid-19
Pandemins effekt på det ekonomiska resul-
tatet återfinns framför allt i kostnader för 
sjuklöner som ökat med nästan 1 800 tkr 
jämfört med 2019. Sjukfrånvaron under årets 
två första månader fortsatte att visa på den 
positiva trend som sektorn bar med sig från 
andra halvan av 2019. Sektorn hade då ca 2 % 
lägre sjukfrånvaro jämfört med tidigare år. 
I mars bröts trenden på grund av pandemin 
och frånvaron ökade istället med nästan 3 %. 
Trenden av ökad sjukfrånvaro har varit kvar 
under resten av året. Det är samtidigt svårt 
att analysera detta fullt ut då sektorn har 
arbetat med att komma i fas med de tidigare 
höga personalkostnaderna och haft positiva 
effekter under året kring detta. Resultaten 
slår mot varandra - samtidigt som sektorn får 
högre kostnader i form av sjuklönekostnader, 
timkostnader och övertid så motverkas detta 
av effektiviseringsarbetet som startade upp 
under sista delen av 2019.

Övriga ekonomiska effekter är den ökade 
kostnaden för skyddsutrustning som sektorn 
normalt inte har. I sektorn har ersättningen 
från statsbidrag kompenserat dessa kostnader 
fullt ut och har till och med gett en positiv 
effekt på det ekonomiska resultatet. Detta 
på grund av att all form av utrustning har 
ersatts med statsbidrag. Normalt har sektorn 
kostnader för detta, men har 2020 ersatts till 
fullo för allt.

Årets händelser
Sektorns största fokusområde under året har 
varit arbetet med pandemin. Under våren 
startades täta ledningsmöten upp för att 
kunna möta pandemins förändrade förlopp 
med snabba beslut. Sektorn har utvecklat 
sina rutiner under pandemins tryck för att 
kunna säkerställa en god arbetsmiljö för våra 
medarbetare och för att skydda våra brukare. 
Sett över året har sektorn lyckats väl med 
båda. Ett antal medarbetare och brukare har 
insjuknat i Covid-19 under året men kluster-
smittorna har varit få. Majoriteten av smittan 
i våra verksamheter har varit sporadiska och 
insatser har startat samma dag för att mot-
verka ytterligare spridning med gott resultat. 
Sett till liknande sektorer i närområdet så 
står vi starka i resultatet av antal smittade i 
verksamheterna.

Ett stort fokus under året har varit att 
arbeta med ekonomiska effektiviseringar, 
främst med anledning av att personalkost-
naderna har ökat kraftigt i samband med 
införandet av optimerad bemanning som 
initierades under sista kvartalet 2018. Sektorn 
har under större del av året arbetat med att 
anpassa bemanningen utifrån den tilldelade 
budgeten vilket har fått god effekt under året. 
Samtliga verksamheter arbetar med att opti-
mera bemanningen utifrån de resurser som 
verksamheten kräver. Fokuset kring arbetet 

startade upp redan under 2019, men efter 
förändrade ledningsstrukturer så har arbetet 
tagit stora kliv framåt under 2020. Detta kan 
också härledas till de minskade personal-
kostnaderna trots ett år av pandemi och höga 
sjukskrivningstal.

Sektorn har som beskrivits ovan haft en 
del verksamheter pausade under året, dels på 
grund av ekonomiska effektiviseringar dels 
tvingats att pausa verksamheter för att förhin-
dra smittspridning.

Sektorn har haft flera vakanta tjänster 
under året på enhetschefsnivå framförallt på 
funktionshinder. Samtliga tjänster är tillsatta 
och verksamheten kan nu lägga fokus på 
kvalitetsaspekterna som förväntas. 2020 har 
även varit ett år där behovet av ledning har 
varit extra tydligt och sektorn har under året 
fått signaler på att detta når ut i majoriteten 
av sektorns verksamheter.

Sektorn hade ambitioner att få klart ett 
kvalitets- och ledningssystem och imple-
mentera det under 2020. Tyvärr är detta ett 
område som fått stå tillbaka då sektorn fått 
styra om sina resurser för att mota pandemins 
effekter. Sektorns kvalitetsarbete har dock 
inte avstannat helt utan har kunnat användas 
i många av de händelser som pandemin lyft 
upp i det dagliga arbetet. Det är bland annat 
en tydligare kommunikation, nära samar-
bete inom alla sektorns verksamheter och en 
bättre samverkan med medarbetarna. Sektorn 
har riskbedömt mångdubbelt mer än vanligt 
vilket fått effekter på samarbetet mellan led-
ning och medarbetare. Det är inte alltid dessa 
effekter har upplevts som positiva i stunden 

men ur ett långsiktigt perspektiv och med fa-
cit i hand så kommer detta att leda till ett mer 
tydligt medarbetarskap i verksamheterna.

Framtid
Under 2021 kommer arbetet med pandemin 
fortgå lika intensivt under första halvåret. 
Vaccineringar av brukare och personal kom-
mer ligga i fokus och troligtvis kommer detta 
arbete fortgå fram till maj.

Under andra halvan av 2021 kommer 
sektorn fokusera på att komma ikapp med det 
arbete som fått stå tillbaka under 2020 där 
bland annat ett nytt kvalitets- och lednings-
system ska rullas ut i verksamheterna och 
implementeras. Sektorn kommer att påbörja 
ett värdegrundsarbete i samtliga verksam-
heter där fokus på uppdrag och bemötande 
kommer prioriteras.

Inom särskilt boende för äldre kommer 
behovet av att konvertera om avdelningar från 
omsorg till demens fortsätta. Kristinebergs 
gruppboende kommer att tas i bruk igen.

Under 2021 förväntas det nya hälso- och 
sjukvårdsavtalet bli klart. Detta avtal kommer 
att reglera de olika huvudmännens uppdrag 
till de personer som är i behov av vård i någon 
form.

Bemanningsutmaningar inom de personal-
täta verksamheterna i sektorn är en återkom-
mande utmaning att lösa. Verksamheten kom-
mer att behöva hitta andra lösningar avseende 
bemanningen än de tidigare traditionella 
lösningarna. Då det blir allt fler äldre i samhäl-
let kommer också mer vård behöva utföras.
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IFO 2018 2019 2020

Anmälningar jml 14:1 SOL (0-18år) 1 051 1 060 1 023

Ansökningar jml 4:1 SOL (0-18 år) 66 63 55

Antal utredningar (0-18 år) 351 373 381

Antal vårddygn institution barn 1 906 2 636 336

Antal vårddygn familjehem barn 11 618 11 837 14 201

Antal vårddygn institution vuxna 2 910 2 655 3 625

Antal vårddygn köpt vård psyk vuxna 1 481 885 2 252

Antal försörjningsstödsberättigade hushåll 335 349 373

Antal nybesök försörjningsstöd 250 331 323

Funktionshinder

Antal personer med beslut enl. LSS 207 209 201

Antal personer med beslut om korttidsvistelse enl. LSS 115 99 95

Antal boendeplatser med särskild service enl.LSS 81 81 85

Antal köpta boendeplatser LSS 9 7 7

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enl. LSS 103 108 114

Antal personer med beslut om boendestöd SoL 73 89 106

Ordinärt boende

Antal omsorgstagare med beslut om hemtjänst, inkl LOV 491 486 503

Biståndsbedömda timmar snitt per månad 11 507 12 002 12 350

Antal omsorgstagare med serviceinsatser 345 386 337

Antal omsorgstagare med omvårdnadsinsatser 389 444 441

Antal personer med beslut om personlig assistent enl. SFB/LSS 39 42 38

Antal dygn på korttidsenheterna 5 442 6 185 7 022

Hemsjukvård

Antal patienter, totalt under perioden 780 745 683

Antal nyinskrivna, snitt/månad 32 24 20

Antal avslutade, snitt/månad 16 23 21

Antal dagar för utskrivnings-klara patienter på sjukhus 28 0 38

Särskilt boende

Nyinflyttade	per	år 70 65 46

Avlidna/utflyttade	per	år 72 62 47
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Sektor samhällsbyggnad

tkr 2018* 2019* 2020

Intäkter 28 856 33 240 23 494

Kostnader -119 478 -124 314 -74 504

- varav personalkostnader -49 217 -51 127 -37 357

- varav lokalkostnader -21 546 -26 427 -2 193

Netto -90 622 -91 074 -51 010

Budgetram 82 755 89 300 52 127

Avvikelse -7 867 -1 774 1 117

Nettokostnadsutveckling 19,0 % 0,5 % -44,0 %

Reavinst vid försäljning av fastigheter 36 100 18 100 5 864

Investeringar -8 843 -27 986 -14 407
* År 2018 och 2019 ingick anläggning i samhällsbyggnad

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Resultat

Samhällsbyggnad ledning -1 393 -1 142 251

Exploatering -6 687 -6 440 247

Bygg & miljö -6 648 -7 782 -1 134

Strategi & samordning -6 265 -6 132 133

Infrastruktur -22 900 -22 187 713

- varav gata -7 971 -8 183 -212

- varav teknik -13 999 -13 217 782

Delsumma samhällsbyggnad -43 893 -43 683 210

Färdtjänst inkl. omsorgsresor -5 904 -5 268 636

Bostadsanpassning -2 330 -2 059 271

Summa -52 127 -51 010 1 117

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kommunens samhällsplanering. Inom samhällsbyg-
gnad återfinns följande verksamheter: bygg och miljö, exploatering, infrastruktur och 
strategi och samordning.

Ekonomiskt resultat 
2020 års resultat för sektor samhällsbygg-
nad, exklusive tomtförsäljning, uppgår till 
ett överskott om 1 117 tkr, vilket utgör 2,1 
procent av budgeten.

Ledning visar ett överskott på 251 tkr. 
Detta beror i huvudsak på lägre kostnader för 
sektorsgemensamma aktiviteter och kompe-
tensutveckling till följd av covid-19.

Verksamhet Bygg Miljö redovisar ett 
underskott på 1 134 tkr. Underskottet beror 
på lägre intäkter för bygglov än budgeterat, 
något som till stora delar kan härledas till 

covid-19. Verksamheten har haft en lägre 
bemanning än planerad, dels till följd av en 
beslutad besparing och dels till följd av rekry-
teringar som dragit ut på tiden. Det har också 
bidragit till lägre intäkter. Inom verksam-
heten finns bostadsanpassningsbidrag som 
redovisar ett överskott på 271 tkr på grund av 
färre kostsamma ärenden än beräknat.

Verksamhet Exploatering redovisar ett 
överskott på 247 tkr. Detta beror i huvudsak 
på högre intäkter inom kart- och mättjäns-
ter än budgeterat. Verksamheten har också 
överskott på personalkostnader på grund av 
vakanser under året. Intäkterna för detalj-

planer redovisar underskott för året, liksom 
torghandeln som uteblivit under stora delar av 
året till följd av covid-19. Verksamheten blev 
dock kompenserad för intäktsbortfallet av-
seende torghandeln via de medel kommunen 
erhållit i statsbidrag kopplat till pandemin.

Verksamhet Infrastruktur redovisar ett 
överskott på 713 tkr för den skattefinansiera-
de delen av verksamheten. Överskottet beror 
på lägre kostnader för vinterväghållning samt 
på en beslutad besparing på gatubeläggnings-
underhåll. Inom verksamheten finns också 
färdtjänst som redovisar ett överskott på 636 
tkr. Antalet resor har minskat väsentligt på 
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grund av covid-19, särskilt under hösten.
Verksamhet Strategi Samordning redo-

visar ett överskott på 133 tkr vilket beror på 
lägre kostnader för kalkning än beräknat 
samt mindre möjligheter till fortbildning till 
följd av covid-19.

ÅRETS HÄNDELSER
Sektorn har under 2020 arbetat med att fär-
digställa kommunens nya översiktsplan. Den 
var på utställning under våren och gjordes 
färdig för antagande i kommunfullmäktige 
i december. Detaljplaner för en ny förskola i 
Hallerna samt ett handelsområde i Spekeröd 
har antagits, liksom en ändring av detalj-
planen för högstadieskola i Hallerna. Flera 
detaljplaner har varit på samråd eller gransk-
ning under året, bl.a. Resecentrum, och 
ansökan om planeringsbesked har skett hos 
Länsstyrelsen för detaljplanen på CW Borgs 
väg. Den ökande aktiviteten inom detaljpla-
neverksamheten har inneburit ett hårt tryck 
för mark- och exploatering som arbetar med 
genomförandefrågor i både pågående detalj-
planer och när projekten är i utbyggnadsfas.

Året har präglats av hög aktivitet inom 
kart- och mättjänster som tar fram grund-
kartor och fastighetsförteckningar i pågående 
detaljplaneärenden och arbetar med nybygg-
nadskontroller samt genomför utsättningar 
och lägeskontroller i bygglovsskedet.

Verksamheten har arbetat med uppdra-
get att ta fram en klimatanpassningsplan 
för kommunen och färdigställande av en 
grönstrukturplan för Stenungsunds tätort. 
Verksamheten även arbetat med konceptet 
”Det resurssnåla äldreboendet” och deltagit 
i tävlingen ”På egna ben” som riktar sig till 
elever i årskurs 4-6 med syftet att de ska 
kunna ta sig till skolan utan att få bilskjuts. 
Tio klasser från kommunens skolor deltog i 
tävlingen och Kyrkenorumsskolans 6C blev 
bäst i Sverige. Arbete med naturvårdsinven-
teringar med hjälp av feriearbetare från kom-
munen har skett under året.

8+fjordar har drivit eller deltagit i ett 
tjugotal samarbetsprojekt med grannkom-
munerna, myndigheter, akademi och andra 
organisationer. Ett exempel är det s.k. 
Skolprojektet som utbildar lärare, barn och 
ungdomar till miniforskare inom invasiva ar-
ter. Verksamheten har också löpande arbetat 
vidare med restaurering av blåmusselbankar, 
våtmarker och vattendrag.

Inom transportinfrastrukturen fortsätter 
samarbetet inom KUSTO för att driva på för 
en förbättrad kapacitet inom väg- och järn-
vägsnätet. Prioriterade frågor är Länsväg 160 
från Spekeröd till Varekil, ny fast broförbin-
delse mellan Orust och Stenungsunds kom-
mun samt utbyggnad av Södra bohusbanan.

Från halvårsskiftet har verksamheten ar-
betat med trängselkontroller av restauranger 
och serveringar i enlighet med den nya upp-
gift som kommunerna fått. Fokus på arbetet 
har legat på dialog och att få verksamhetsutö-
vare att vilja göra rätt. Endast ett fåtal mindre 

avvikelser har noterats under arbetet.
Utvecklingen av digitala verktyg fortsät-

ter. Inom Bygg Miljö har exempelvis ett nytt 
ärendesystem implementerats och digitalise-
ring av arkiv och ärendeprocessen har också 
arbetats med liksom utveckling av e-tjänster 
för medborgare och företag. Verksamheten 
har också arbetat med införande av digitalise-
rat vägnät, driftssystem för vinterväghållning 
samt planerar för digitalisering av detaljpla-
ner utifrån Boverkets nationella uppdrag.

Ett flertal taxearbeten har genomförts 
under verksamhetsåret. Det handlar bl.a. om 
livsmedelskontroll, vatten och avlopp, bygglov 
samt detaljplaner. Arbetet förväntas innebära 
förbättrade möjligheter till finansiell kontroll 
framöver.

 
FRAMTID
Kommunen har stora långsiktiga utvecklings-
projekt kopplat till centrumutveckling med 
planering för Resecentrum, fler bostäder och 
handel på torget och CW Borgs väg samtidigt 
som bostadsbyggande på Nyborgshöjd och 
Solgårdsterrassen tar fart. Verksamheten 
kommer även arbeta med utvecklingen av 
Hallernaområdet, fler bostäder i Hassel-
backen, Kvarnhöjden och Spekeröd samt 
pendelparkeringar för att ta några ytterligare 
exempel. Det finns också ett behov av att prio-
ritera detaljplaner för kommunens lokalbehov 
inom socialtjänst och utbildning. Planen är 
att starta några nya detaljplaner under 2021 

samt återuppta arbete med några planer som 
legat vilande. Verksamheten bedömer också 
att det finns utrymme att kunna arbeta mer 
med strategiska markfrågor inklusive mark 
för näringslivets behov.

Ett fokus kommer att ligga på kom-
munens antagna klimatlöften, med klima-
tanpassningsplanen samt en förstudie för 
införande av en koldioxidbudget. Implemen-
tering av naturvårdsprogram och grönstruk-
turplan kommer vara aktuellt samt arbete 
med strategi för att hantera stigande vatten-
nivåer i havet.

Verksamheten kommer att förstärka 
underhållet av gator under kommande år 
och planerar även för byte av gatubelysning 
på flera sträckor. På trafikområdet fortsätter 
genomförandet av bl.a. cykelplan och hastig-
hetsplan samt andra trafiksäkerhetsfrågor. 
Verksamheten kommer också sätta ut fler 
parkbänkar på prioriterade gångstråk i kom-
munens tätorter.

Verksamheten kommer fortsätta vida-
reutveckla processerna inom samhällspla-
nering och infrastrukturinvesteringar för 
att förbättra framdriften. Ett särskilt fokus 
kommer läggas på erfarenhetsutbyte med an-
dra kommuner som har snabba processer för 
framtagande av detaljplaner. Vidare kommer 
arbetet med översiktlig planering fortsätta 
samt inleda arbetet med att ta fram strategiskt 
planeringsunderlag som komplement till den 
antagna översiktsplanen.   
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Nyckeltal samhällsbyggnad 2018 2019 2020

Inkomna ärenden; bygglov/övriga ärenden 251 343 327

Antal anmälan/bygganmälan 156 103 102

Antal husutstakningar 52 51 54

Antal nybyggnadskartor 123 98 119

Antal lägeskontroller 60 80 74

Nyckeltal färdtjänst och omsorgsresor

Totalt antal resor, färdtjänst 5 384 4 769 2 660

Snittpris per resa (kr) färdtjänst 205 253 262

Total antal resor, omsorgsresor 9 081 8 871 7 413

Snittpris per resa (kr) omsorgsresor 157 192 235

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning genomsnittskostnad (tkr) 15 16 17

Bostadsanpassning, antal ärenden 115 101 69



VERKSAMHETSBER ÄTTELSE 63STENUNGSUNDS ÅRSREDOVISNING 2020

Vatten och avlopp

Ekonomiskt resultat 
VA-verksamheten gör ett underskott på 3 199 
tkr, vilket ger en total skuld motsvarande 4 
696 tkr.

Under året har periodiskt underhåll enligt 
underhållsplan genomförts. I samband med 
det skedde ett större haveri på Strävliden 
vilket ledde till en oförutsedd kostnad. Till-
sammans med ytterligare ett haveri påverkar 
detta årets resultat negativt och bidrar till un-
derskottet. Det går också att se en ökning av 
kostnaden för avskrivningarna i takt med att 
investeringar genomförs i högre grad. Arbete 
med taxan har genomförts under året för att 
öka intäkterna och nå en budget i balans.

Årets händelser
VA-verksamheten är sedan en tid tillbaka i full 

drift med adekvat bemanning både på drift- 
och planeringssidan. Det innebär att det finns 
en god framdrift i planerade projekt samt ett 
proaktivt arbete med drift och underhåll.

De större projekt som verksamheten arbe-
tat med under året är VA-utbyggnad mellan 
Svenshögen och Svartehallen-Sågen, samt 
för anslutning av ny ledning mot Kungälvs 
kommun. För båda dessa har projektering 
genomförts under året.

Ett annat större projekt som genomförts 
under året är byte av stamledningen för 
spillvatten vid Nösnäs. Verksamheten arbetar 
vidare med VA-planen och har startat upp 
ett antal utredningar, bl.a. för saneringsom-
råden och för utökat tillstånd för Strävlidens 
avloppsreningsverk. Upprustning av Ucklums 
avloppsreningsverk har pågått under året och 

kommer att slutföras under 2021. Arbetet 
med att renovera VA-ledningar som tog 
ordentlig fart förra året har fortsatt under året 
och behovet är stort av ett fortsatt högt tempo 
i det arbetet. Detsamma gäller i arbetet med 
att löpande renovera och byta ut befintliga 
pumpstationer.

Framtid
Verksamheten fortsätter arbetet med viktiga 
investeringar inom VA, de största projekten är 
upprustning av avloppsreningsverket Strävli-
den, framdragning av VA till Svartehallen-Så-
gen samt fortsatt förberedelsearbete för att an-
sluta kommunen till Kungälvs nya vattenverk 
och säkra vattenförsörjningen. Verksamheten 
arbetar också med uppgradering och underhåll 
på den befintliga VA-anläggningen.

Nyckeltal 2018 2019 2020

Köpt/producerat vatten i tm3 1 729 1 930 1 935

Försålt vatten till kund i tm3 1 317 1 239 1 328

Förlust/svinn av dricksvatten 24 % 36 % 31 %

Behandlat avloppsvattenmängd vid Strävliden, tm3 2 096 2 362 2 559

Ovidkommande vatten till spillvattennätet 42 % 48 % 53 %

Nytillkomna VA-abonnenter 95 77 209

Antal mätarbyten 507 617 1 221

Förbrukning järnklorid, ton/år 52 80 90
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RESULTATRÄKNING (tkr)

Not Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse

Verksamhetens intäkter 46 699 51 788 48 797 -2 991

Brukningsavgifter 1 38 185 42 438 39 732 -2 706

Övriga avgifter 2 973 500 703 203

Anläggningsavgifter 3 6 374 6 800 6 960 160

Interna intäkter (inom kommunen) 1 167 2 050 1 402 -648

Verksamhetens kostnader - 49 917 -50 883 -51 199 -316

Personalkostnader -12 601 -15 866 -14 639 1 227

Entreprenader, köp av verksamhet 4 -3 195 -3 000 -1 607 1 393

Drift- och underhållskostnader 5 -23 021 -21 464 -23 267 -1 803

Interna kostnader 6 -2 141 -1 429 -2 152 -723

Avskrivningar -8 959 -9 124 -9 534 -410

Verksamhetens nettokostnad -3 218 905 -2 402 -3 307

Finansiella intäkter - - - -

Finansiella kostnader -783 -905 -797 108

Periodens resultat -4 001 0 -3 199 -3 199

BALANSRÄKNING (tkr)

Not Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 7 141 446 150 996 161 997

Kortfristiga fordringar 4 402 2 612 4 213

Summa tillgångar 145 848 153 608 166 210

Eget kapital och skulder

Ingående eget kapital -2 281 2 506 -1 495

Årets resultat 4 786 -4 001 -3 199

Summa eget kapital 2 506 -1 495 -4 694

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 8 57 302 68 401 77 512

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 9 73 066 75 856 78 044

Kortfristiga skulder 12 974 10 846 15 348

Summa eget kapital och skulder 145 848 153 608 166 210
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Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020

Not 1. Brukningsavgifter

Fasta avgifter 7 611 7 587 7 892

Rörliga avgifter 28 751 32 671 29 999

Råvatten 1 214 1 500 1 232

Borealis avloppsavgift 609 680 609

Summa 38 185 42 438 39 732

Not 2. Övriga avgifter

Slammottagning 552 500 475

Övriga avgifter 421 0 228

Summa 973 500 703

Not 3. Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter 650 800 814

Periodisering anl.avg. 5 724 6 000 6 146

Summa 6 374 6 800 6 960

Not 4. Entreprenader, köp av verksamhet

Övriga entreprenader -3 195 -3 000 -1 607

Summa -3 195 -3 000 -1 607

Not 5. Drift- och underhållskostnader

Anläggnings- och underhållsmaterial -3 267 -4 610 -2 161

Köp av renvatten för distribution -8 090 -6 300 -4 625

Konsulttjänster -756 -530 -2 072

Elkostnader -3 472 -3 600 -3 173

Förbrukningsmaterial -1 444 -1 270 -1 299

Övriga kostnader -5 992 -5 154 -9 937

Summa -23 021 -21 464 -23 267

Not 6. Interna kostnader

Administrativ ersättning till ekonomienheten har fördelats enl. beräknad nyttjandegrad. Kostnad för centralförrådet har fördelats på 
antal användare. Kostnad för inhyrd personal är beräknad på antal arbetade timmar. Kostnad för telefoni är fördelad på antal abonne-
mang.

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

Ingående bokfört värde 137 510 141 445 150 996

Årets investeringar 13 145 18 521 20 535

Utrangeringar 0 -11 0

Årets avskrivningar -9 210 -8 959 -9 534

Utgående bokfört värde 141 445 150 996 161 997
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Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020

Not 8. Lån av kommunen

Ingående bokfört värde 56 480 57 417 68 516

Upplåning/amortering -115 11 099 8 996

Utgående bokfört värde 57 417 68 516 77 512

Not 9. Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter

Ingående bokfört värde 73 803 70 166 72 956

Årets inbetalningar 2 044 8 502 11 234

Årets periodiseringar -5 681 -5 712 -6 146

Utgående bokfört värde 70 166 72 956 78 044
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Avfall
Ekonomiskt resultat 
Avfallsverksamheten visar ett överskott 
om 2 178 tkr för året. Överskottet beror på 
vakanser som inte kunnat tillsättas förrän 
under senare delen av året, lägre kostnader för 
förrådsverksamheten än budgeterat samt en 
återbetalning från Renova AB. Avfallsmäng-
derna på grovavfall har minskat och därmed 
också kostnaderna.

Årets händelser
Under året har avfallsenheten arbetat med att 
ta fram en ny avfallsplan tillsammans med 
övriga kommuner inom GR. Planen antogs 
under december 2020. Nya föreskrifter för 
avfallsverksamheten, som harmoniserar med 
föreslagen avfallsplan, har antagits. Avfallsen-
heten har också fortsatt arbetet med planering 
för en ny återvinningscentral i Stora Höga 
där enheten jobbat med tillstånd från Läns-
styrelsen bland annat. Tillsammans med 

Stenungsundshem har underjordsbehållare 
installerats på ett flertal platser i kommunen. 
Detta för att minska antalet transporter men 
också för att förbättra arbetsmiljön.

Framtid
Under 2021 förväntas projektering av ny 
återvinningscentral påbörjas. Ny upphand-
ling gällande insamling av slam från enskilda 
avlopp förväntas genomföras under 2021.

tkr 2018 2019 2020

Intäkter 29 370 30 658 31 946

Kostnader -23 892 -29 207 -29 768

Netto 5 478 1 451 2 178

Investeringar 0 0 179

Eget kapital 6 871 8 322 10 500

Nyckeltal 2018 2019 2020

Invägda mängder Renova, ton 4 832 4 887 4 887

Därav biologiskt avfall 1 031 1 120 1 128
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Sektor stödfunktioner

2018 2019 2020

Intäkter 273 221 226 690 192 929

Kostnader -346 645 -354 540 -359 928

- varav Personalkostnader -96 728 -105 949 -110 876

- varav Lokalkostnader -56 311 -55 450 -55 067

Netto -73 424 -127 850 -166 999

Budgetram 63 833 *123 647 **173 743

Avvikelse -9 591 -4 203 6 744

Nettokostnadsutveckling 41 % 74 % 31 %
* Från år 2019 har måltid gått över till rambudget
** Från år 2020 har lokalvård och vaktmästeri gått över till rambudget

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse

Sektorsövergripande 4 472 4 304 168

Administration 3 005 2 955 50

Kommunikation 9 536 8 751 785

Ekonomi 16 690 14 554 2 136

Fastighet 0 1 287 -1 287

Personal 22 819 21 122 1 697

Digitalisering 29 257 27 664 1 593

Service 87 964 86 362 1 602

Summa 173 743 166 999 6 744

Ekonomiskt esultat 
Sektor stödfunktioner redovisar en positiv 
avvikelse om 6 744 tkr. Samtliga funktioner, 
exklusive fastighet, redovisar ett överskott.

För stabsfunktionerna är utfallet positivt 
och uppgår till 6 429 tkr. Överskottet kan i 
huvudsak hänföras till lägre kostnader för 
SOLTAK, lägre personalkostnader på grund 
av tillfälliga vakanser och sjukskrivningar 
samt i övrigt lägre verksamhetsrelaterade 
kostnader. De lägre verksamhetsrelaterade 
kostnaderna kan förklaras av en generell åter-
hållsamhet avseende inköp på sektorn samt 

lägre kostnader för kurser och konferenser. 
Anledningen till att kostnaden för kurser och 
konferenser har varit låga är covid-19.

Servicefunktionens utfall är positivt och 
uppgår till 1 602 tkr. Överskottet beror på 
att gymnasiet har varit stängt under våren 
och senare delen av året, vilket inneburit att 
måltids kostnader för inköp av livsmedel varit 
lägre än budgeterat. Dessutom har behovet 
av vikarieanskaffning inom både måltid och 
lokalvård varit lägre, eftersom personal som 
normalt arbetar på gymnasiet täckt vakanser 
inom andra delar av funktionens verksam-
het. På grund av covid-19 har måltid köpt in 

ett beredskapslager och lokalvården utför 
ett mer tidskrävande och materialintensivt 
städ. Vidare har verksamheternas efterfrågan 
på engångsartiklar såsom tvål och papper 
varit hög, vilket påverkat servicefunktionens 
utfall negativt. Servicefunktionen har också 
stått för ytdesinfektionsmedel och handsprit, 
bland annat i kommunhuset och alla skol-
lokaler.

Utfallet för fastighet är negativt och 
uppgår till 1 287 tkr. Underskottet är väntat 
och kan hänföras till en rad händelser av 
större karaktär. Ett flertal faktorer påverkar 
fastighets utfall positivt. Bland annat har 

Stödfunktioner omfattar funktionerna ekonomi, personal, administration, kommunikation, 
service samt digitalisering. Servicefunktionen består av måltid, lokalvård, vaktmästeri och 
kommunens parkverksamhet. Inom sektorn finns även flera kommunövergripande special-
istfunktioner och fastighet. Sektorns huvudsakliga uppgifter är att vara stöd till och att 
underlätta för kommunens övriga sektorer. Utöver stöd till verksamheterna har stödfunk-
tioner som uppgift att arbeta med ledning och styrning av den kommunala verksamheten.
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fastigheten Tveten sålts. Det ovanligt milda 
vädret har gjort att kostnaden för el- och 
uppvärmning minskat kraftigt. Dessutom har 
kostnaderna för snöröjning varit lägre. Vidare 
har kommunen haft en lägre elförbrukning. 
Den minskade förbrukningen beror till stor 
del på att gymnasiet varit stängt för elever un-
der flera månader och att det annars så ener-
gikrävande produktionsköket haft begränsad 
tillagning. Även ett minskat antal besökare 
till Stenungsund Arena bland annat på grund 
av upptinad is och covid-19 har påverkat.

Fastighets utfall påverkas negativt av 
obudgeterade kostnader för förstudier och 
detaljplanearbeten. Tidigare har dessa kostna-
der redovisats i investeringsprojekten men på 
grund av nya redovisningsrekommendationer 
som praktiseras från 2020 belastar kost-
naderna driften. Fastighets utfall påverkas 
även negativt av en nedskrivning som avser 
markarbeten kopplat till modulerna på Kristi-
nedalsplan samt den av kommunstyrelsen 
beslutade satsning som under hösten gjorts på 
utökat underhåll av kommunens lokaler.

Årets händelser
Covid-19 har under året präglat arbetet inom 
sektor stödfunktioner. Flera funktioner har 
varit involverade i kommunens krishantering. 
Personalfunktionen har särskilt fokuserat 
på att stötta sektorernas chefer i HR-frågor 
eftersom en stor del av de covid-relaterade 
frågorna har personalkopplingar. Kommuni-
kationsfunktionen har lagt stora resurser på 
intern- och extern kommunikation kopplat 
till krishanteringen medan digitalserings-
funktionen kontinuerligt arbetat för att 
säkerställa IT-leveranser och en digital miljö 
som möjliggör hemarbete, hemmastudier och 
kraftigt ökad användning av kommunens 
fiberanslutningar.

Under året har ekonomifunktionen 
arbetat vidare med att stärka uppföljningen 
av ekonomiska avvikelser och åtgärder i kom-
munens verksamheter. Syftet är att snabbt 
komma tillrätta med underskott och säker-
ställa att de åtgärder som beslutas får önskad 
effekt. Inom upphandling har en särskild 
satsning gjorts gällande uppföljning av kom-
munens alla inköp, vilket har lett till bättre 
kontroll och i flera fall lägre kostnader.

Under året har personalenheten fortsatt 
sitt arbete med att sänka kommunens sjuk-
frånvaro, bland annat genom effektivare reha-
biliteringsprocess, fördjupat stöd i rehabären-
den, regelbunden uppföljning av planerna för 
återgång till arbete samt tätare uppföljning av 
sjuktalen. Personalenheten har för ändamålet 
anställt en särskild resurs.

Bemanningsenheten har under året ef-
fektiviserat rekryteringsprocessen genom 
att använda digital referenstagning. Enheten 
har också arbetat för att ställa om till en mer 

digital rekryteringsprocess. Ett exempel är att 
det nu är möjligt att genom kommunens re-
kryteringsverktyg genomföra videointervjuer 
av potentiellt nya arbetstagare.

Administrationsfunktionen har under 
året fortsatt digitaliseringen av kommunens 
nämndadministration, bland annat genom att 
digital justering av protokoll har införts för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
utskotten.

Under 2020 lanserades kommunens platt-
form för digitala tjänster brett. Via mina sidor 
på kommunens hemsida kan kommunens 
medborgare skapa och följa sina ärenden di-
gitalt. De digitala tjänsterna ökar tillgänglig-
heten till kommunal service och möjliggör för 
effektivare hantering av ärenden. För närva-
rande finns ett femtiotal digitala tjänster och 
ytterligare tjänster tillkommer fortlöpande. 
Under hösten lanserades även Kommun-Kim 
på kommunens hemsida. Kommun-Kim är en 
chattbot där besökare kan ställa sina frågor 
och få svar direkt.

Som ett resultat av covid-19 och ett nytt 
digitalt kontaktförfarande har budget- och 
skuldrådgivningen fått in fler ärenden där 
personer behöver hjälp med sin ekonomi. Vid 
årets slut ligger kötiden för att få ett första 
samtal med handläggare på cirka 15 veckor.

Sedan 2017 har digitaliseringsfunktionen 
systematiskt arbetat med att ersätta koppar-
förbindelser med fiberförbindelser i fastig-
heter där kommunal verksamhet bedrivs. 
De nya fiberförbindelserna i kombination 
med höjd kapacitet gör att kommunen har 
en robust och framtidsäker plattform för den 
fortsatta digitala utbyggnaden.

Under året har ett flertal digitaliserings-
projekt bedrivits på sektorn. Exempel är inköp 
av E-arkiv med koppling till kommunens 
bygglovssystem för direktarkivering, samt 
inköp en plattform för robotisering och auto-
matisering av kommunens processer.

Servicefunktionen har under året startat 
upp en affär på Tallåsen. I affären häm-
tar vårdavdelningarna varor och tillbehör 
avsedda för måltider såsom frukost, fika och 
mellanmål. Utöver effektiviseringsvinster 
skapar detta mervärde för de omsorgstagare 
som ibland följer med till butiken. På Kopper-
skolan har måltid börjat arbeta med konceptet 
Klimatlådan, som innebär att överbliven mat 
från dagen säljs till personal på skolan. Under 
året har kommunens parkverksamhet flyttats 
till servicefunktionen. Park har under året 
bland annat utökat rabatter i Stora Höga och 
i Kulturhusparken. I kulturhusparken har 
kommunens första insektshotell dessutom 
öppnat. Kommuninvånarna fick delta i en 
namnförslagstävling, vilket resulterade i att 
hotellet fick namnet Kryp-in.

Kommunstyrelsen beslutade under hösten 
om utökat underhåll i kommunens lokaler. 
Utifrån rådande omständigheter avseende pan-
demin var det positivt för näringslivet att fler 
projekt kunde genomföras tidigare än planerat 
samtidigt som den ekonomiska situationen i 
kommunen möjliggjorde det. Underhållsåtgär-
der har gjorts på gymnasiet, en rad förskolor, 
skolor och gruppboenden. Dessutom har kon-
ferensrum renoverats i kommunhuset.

Framtid
Framöver kommer sektor stödfunktioner 
särskilt att fokusera på digitalisering av 
kommunens verksamhet. Det kommer bland 
annat att ske genom införande av e-arkiv, 
automatisering och robotisering av kommu-
nens processer samt lansering av ytterligare 
digitala tjänster. Sektorn kommer också att 
fortsätta arbetet med att stärka kommunens 
förmåga att hantera en situation med förhöjd 
beredskap. Det kommer i huvudsak att ske 
genom att åtgärder kopplat till kommunens 
del i samhällets totalförsvar.
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Nyckeltal servicefunktionen måltid 2018 2019 2020

Antal förskolebarn 1 146 1 133 1 124

Antal elever, grundskola 3 373 3 397 3 412

Antal elever, gymnasium 1 228 1 216 1 260

Antal dagsportioner Särskilt boende 70 482 69 077 69 962

Procentandel ekologiska livsmedel

- förskola 27 % 22 % 33 %

- skola 26 % 34 % 24 %

- gymnasium 11 % 25 %

- äldreomsorg 40 % 33 % 37 %

Lokalvård

Städ avverkningsgrad m²/h 336 310 317

Nyckeltal Fastighet

Total yta (m²) 160 961 161 582 162 235

varav egna lokaler 129 999 129 592 130 727

Hyresintäkter egna lokaler kr/m² 887 829 819

Total energi kvh/m² 192 191 187

Planerat underhåll 86 123 103

Reparation (akut underhåll) 44 38 48

Politisk verksamhet

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Moderaterna 12

Liberalerna 4

Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 3

Miljöpartiet 2

Socialdemokraterna 14

Vänsterpartiet 3

Sverigedemokraterna 5

Stenungsundspartiet 3

Oberoende 2

Ekonomiskt resultat 
Årets resultat är ett överskott på 1 395 tkr. 
Överskottet beror till stor del på lägre kost-
nader för sammanträden än budgeterat, men 
även på att kommunen inte behövt köpa in 
teknisk utrustning till de förtroendevalda 
i den utsträckning som budgeterats. Med 
anledning av covid-19 har beredningarna 
haft färre sammanträden och kommunfull-
mäktige har efter politisk överenskommelse 
minskats till 27 ledamöter.

Årets händelser
Året inleddes med en utbildning och diskus-
sion om Agenda 2030. Därutöver har kom-
munfullmäktige haft sammanträden vid åtta 
tillfällen.

I februari genomfördes den sedvanliga 
bokslutsdagen där samtliga förtroendevalda 
hade möjlighet att närvara.

På grund av covid-19 har inte några kom-
mundelsstämmor genomförts, det årliga rådsla-
get har skjutits upp och de kommunala rådens 
möten har ställts in. Covid-19 ledde under våren 

fram till att samtliga partier kom överens om att 
tillfälligt minska antalet närvarande ledamöter 
i kommunfullmäktige till 27. Covid-19 har 
också gjort att kommunstyrelsens arbetsfor-
mer har ändrats. Inledningsvis var det möjligt 
för den som befann sig i riskgrupp att delta på 
kommunstyrelsens sammanträden på distans. I 
slutet av året övergick kommunstyrelsen till att 
ha helt digitala sammanträden. Motsvarande 
möjlighet för utskotten, tekniska myndighets-
nämnden och kommunfullmäktige finns från 
och med årsskiftet.
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Övrigt
Så här används 100 skattekronor i Stenungsund

24,33 kr

Grundskola Vård- och 
äldreomsorg

Individ- och 
familjeomsorg, 
funktionshinder

Barnomsorg Gymnasie-  
och  

vuxenut- 
bildning

Bibliotek, 
kultur och 

fritid

Kommun-
gemensamt

Gator, vägar, 
sammhälls-

planering och 
räddningstjänst

Politisk  
verksamhet

19,07 kr
16,00 kr

13,85 kr
10,78 kr

5,44 kr 4,84 kr 4,54 kr
1,15 kr
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