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Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Välfärdsberedningens förslag till 
gymnasieplan för perioden 2020–2022 
Kl 09:05-09:15 
 
 

Svara på 
frågor: 
Elisabeth 
Andreasson 
och Niclas 
Brattefors 
 

KS 
2020/503 

6 - 17 

4 Svar på motion om aktivitetskrav vid 
försörjningsstöd, initierad av Maria Renfors 
(M) 
09:15-09:25 
 
 

Svara på 
frågor: Robert 
Rydquist och 
Björn 
Wikman 
 

KS 
2021/68 

18 - 
48 

5 Svar på motion om bostadsplan för äldre, 
initierad av Lillemor Arvidsson (M) 
09:25-09:35 
 
 
 
 

Svara på 
frågor: 
Björn 
Wikman 
 

KS 
2020/1020 

49 - 
78 

6 Mottagande av gåva till vård och omsorg 
09:35-09:45 
 

Svara på 
frågor: 
Cecilia Malm 
 
 

KS 
2021/641 

79 - 
82 

7 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 
Älv & Kust styrelses ledamöter avseende 
verksamhetsåret 2020 
09:45-09:50 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 
 
 

KS 
2021/566 

83 - 
108 
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8 Ändring av reglemente för 

förbundsordningen i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 
09:50-10:00 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 
 

KS 
2021/639 

109 - 
120 

9 Begäran från SBRF med anledning av 
budgetunderskott 2020 
10:00-10:15 
 
PAUS 10:15-10:35 

Svara på 
frågor: Erica 
Bjärsved 
 
 
 

KS 
2021/504 

121 - 
126 

10 Uppsägning av förvaltningsavtal med 
Stenungsundshem och återtagande av drift 
och projektering av fastigheter i egen regi 
10:35-10:45 
 

Föredragande: 
Marcus 
Starcke 

KS 
2021/540 

127 - 
158 

    159 - 
167 
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Begäran från Stenungsundshem AB att 
godkänna fusionplan mellan 
Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen 
AB 
10:45-10:55 
 
 
 
Redovisning av oavslutade motioner 2021 
10:55-11:00 
 

Svara på 
frågor: Erica 
Bjärsved 
 
 
 
 
 
Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 
 

KS 
2021/708 
 
 
 
 
 
 
KS 
2021/635 

168 - 
171 

13 Information Ungdomssituationen i 
Stenungsund 
11:00-11:40 
 

Citycon och 
Polisen 

KS 
2021/92 

 

14 Översyn av valdistrikt inför det allmänna 
valet 2022 
11:40-11:50 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 
 

KS 
2021/617 

172 - 
181 

15 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen 
11:50-11:55 

 KS 
2021/87 

182 - 
294 

4



Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2021-08-23
 

16 Redovisning av delegationsbeslut 
11:55-12:05 
 
 

 KS 
2021/81 

295 - 
305 

17 Redovisning av ordförandebeslut 
12:05-12:10 
 

 KS 
2021/66 

306 - 
309 

18 Regional information 2021 
12:10-12:20 
 

 KS 
2021/91 

 

19 Information från kommundirektör 2021 
12:20-12:30 
 

 KS 
2021/90 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/503
2021-06-04

 
Cecilia Stedt Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Ekonomisk och juridisk granskning avseende Gymnasieplan för 
perioden 2020–2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

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

1. Förslaget behöver, harmoniseras med kommunfullmäktiges utredningsuppdrag 
avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag och GR -
kommunernas totala kapacitet med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035. 
Utredningsuppdraget redovisas på kommunfullmäktige under senhösten. 
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2. Förslaget behöver, i den mån det är relevant, harmoniseras med utredningen 
Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning (SOU 2020:33).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4) Utveckla spetsutbildningar samt ett fördjupat samarbete med högskolor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

arbetslivet. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Stärk intresset för nationella program och särskilt för gymnasial yrkesutbildning i 
samarbete med det lokala arbetslivet/näringslivet. 
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 Det finns skäl att förtydliga inriktningsmål och indikatorer samt göra dessa jämförbara 
med gymnasieutbildningen i andra kommuner. 

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

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

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

 
Vision 2035 
Beredningen konstaterar att vision 2035 för Stenungsunds kommun anvisar en färdriktning för 
utbildning i allmänhet. Av särskild betydelse är detta sammanhang följande utdrag ur 
visionen: 
 
 Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att 
barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till 
utbildning och arbete eller annan sysselsättning. Vi har brett och spets på de utbildningar vi 
tillhandahåller. I Stenungsund utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för 
framtidens alla utmaningar. De allra flesta som bor i Stenungsund har någon form av 
sysselsättning. Alla grundskoleelever går vidare till gymnasiet och merparten av kommunens 
unga vuxna går vidare från gymnasiet till högre studier. 
 
Enligt beredningen ligger detta utdrag ur förslaget till vision i linje med beredningens 
övervägande, och konstaterar att förändringar och höga ambitioner inom utbildningsområdet 
är av långsiktig karaktär. Förslaget till vision 2035 för Stenungsund fordrar betydande insatser 
under medellång sikt för att kunna bli en del av den framtida verkligheten för invånarna i 
kommunen. 
 
Uppdrag och utvärdering 
Gymnasieplanen ska utvärderas årligen och redovisas till kommunfullmäktige. Planen ska 
revideras varje mandatperiod. 
 
Välfärdsberedningen 2021-04-18 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

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

 
1. Förslaget behöver, harmoniseras med kommunfullmäktiges utredningsuppdrag 

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

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

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

16



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-24

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-06-29 
Reviderad gymnasieplan för perioden 2020–2022 
Remissyttrande från Stenungsundspartiet 
Remissyttrande från Moderaterna 
Gymnasieplan 2015–2018 
 
Beslut skickas till 
cecilia.stedt@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/68
2021-06-11

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

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

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

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

20



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/68
2021-06-11

 
Ny fastställd målbild och förhållningssätt i sin helhet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Flyktingmottagandets påverkan 
Stenungsunds kommun har en överrepresentation av försörjningsstödsmottagare födda 
utomlands. Under 2019 var 46 procent av försörjningsstödsmottagarna utrikes födda vilket 
kan jämföras med att andelen utrikes födda 18–64 år, totalt i kommunen var 19 procent.  
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Utifrån det relativt höga flyktingmottagande Sveriges kommuner tog emot under åren 2016–
2017 påverkar detta arbetslöshetsstatistiken men framförallt kostnaderna kopplat till 
försörjningsstöd. Statistiken släpar dock efter då merparten av de nyanlända ingår i statliga 
insatser och försörjningsstödssystem de två första åren efter att den nyanlände erhållit 
uppehållstillstånd. Samtidigt är kommunen en viktig part under de två första åren utifrån att 
kommunen ofta ansvarar för SFI-utbildning och boende exempelvis. Två faktorer som har en 
påverkan på möjligheten att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Mellan 2015 och 
2019 gick 47 procent, av de nyanlända som lämnat etableringsuppdraget, vidare till arbete 
eller studier (status 90 dagar efter att etableringsuppdraget avslutats).  
 
 

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

Startprocess Huvudprocess

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Individens behov styr vilken insats och samarbetspartners som behövs  

Ansökan om 
försörjningsstöd

Utredning om rätt till 
försörjningsstöd

Beslut om rätt 
tillförsörjningsstöd

Bedömning om man 
står till 

arbetsmarknadens 
förfogande

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

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

Arbetsförmedlingens 
samtliga åtgärder och 
lönestöd 

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

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

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

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

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

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

Praktik för 
språkutveckling 

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

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

Företagsgruppens 
insatser 

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

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

Arbetsmarknads-
planering Insatser / uppföljning Självförsörjning genom 

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

Vuxenutbildningens 
olika utbud av 
utbildningar/kurser 

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

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

Studie- och 
yrkesvägledning 

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

Supported 
employment 

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

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

Invux, Plug in och 
KAA 

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

Teamsamarbete med 
IFO vid behov 

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

 
Exempel på samarbetspartners i Huvudprocessen 

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

 

 
  

 
7 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
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Rehabprocessen 
 

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

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

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

 

 
  

Planering av insatser 
utifrån fördjupat stöd

Rehabliterande 
insatser / uppföljning

Självförsörjning genom 
andra ersättningssystem

eller vidare till 
huvudprocess om insatser 
leder till att personen kan 

anses stå till 
arbetsmarknadens 

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

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

Råd och stöd, 
vägledning 

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

Motiverande samtal - 
en samtalsmodell för 
förändring 

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

IPS-metoden - 
Individanpassat stöd till 
arbete 

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

Trädgårdsunderstöd 
rehabilitering på 
Åbacka trädgård  

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

SIP - Samordnad 
individuell planering 

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

Samverkan med 
sjukvård  
Fråga från socialtjänsten 
till läkare om 
arbetsförmåga 

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

Samordningsförbundets 
insatser 

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

Teamsamarbete med 
AME vid behov 

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

 
 

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

 
 

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

42



 

I korthet bidrar Företagsgruppen med: 
 Bättre matchning och därmed ökad potential till god progression 
 Ökad service mot företag och kommunala enheter 
 En väg in för företag och kommunala enheter vid frågor eller problem under pågående 

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

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

 

 
 
 
  

Stenungsunds kommun

Sektor socialtjänst

Funktionshinder

Daglig 
verksamhet

Individ- och 
familjeomsorg

Stöd- och 
försörjning

Sektor utbildning

Kompetens & utveckling

Arbetsmarknads-
enheten

Vuxen-
utbildningen

Företagsgruppen

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

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

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

  

Pilotprojekt
Apr-Aug 2020

Utvärdering
Sept 2020

Implemen-
tering

Okt-Dec 2020

Den nya 
processen är 

implementerad
Jan 2021 

Kontinuerlig 
uppföljning
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Uppföljningen kommer att fokusera på dessa indikatorer:  

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

- 114 123 

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

32.8 34.3 
 

- 

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

10 12 12 

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

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

Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

Motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd 

 

sida 1 (2) 
 

Stenungsund 18 januari 2021 
 
Bakgrund:  

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

 
Vad: 

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

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

 
Varför: 

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

 

Moderaterna föreslår därför att:  

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

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

 

Moderaterna i Stenungsund 

 

Maria Renfors 
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Motion 

Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

Motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd 

 

sida 2 (2) 
 

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

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-01-21

  
 
 
 
 
§ 38 Dnr: KS 2021/68 
 
Anmälningsärende - Motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd 
initierad av Maria Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd inkommit från 
Maria Renfors (M). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) inkom den 21 januari 2021 med en motion om aktivitetskrav vid 
försörjningsstöd. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2021-01-21 
 
Inlägg i debatten 
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/1020
2021-06-10

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på motion om bostadsplan för äldre initierad av Lillemor 
Arvidsson (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 23 november 2020 med en motion där hon yrkar att  
en beredning ska få i uppdrag att samla in önskemål från kommuninvånare 70 år och äldre 
samt tillsammans med representanter för äldreorganisationer och tjänstepersoner göra ett 
förslag på bostadsplan för äldre i Stenungsunds kommun. Vidare föreslår ho att det ska 
redovisas för kommunfullmäktige vilka externa exploatörer som visat intresse och vad de har 
att erbjuda.  
 
Motionären anger att bakgrunden till motionen är en åldrande befolkning som ställer krav på 
olika typer av boende och därför finns behov av inventering och få en bild av äldres önskade 
boende. Målet med motionen är att äldres önskemål tillgodoses i en allt rörligare 
bostadsmarknad samtidigt som hemtjänstplanering underlättas.  
 
Med vad ovan angetts bedömer förvaltningen att motionärens intentioner bör hanteras inom 
Beredning för Miljö och fysisk planerings uppdrag att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram.  
 
Beskrivning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 23 november 2020 med en motion som yrkade att: 
 

 Att en beredning får i uppdrag att samla in önskemål från kommuninvånare 70 år och 
äldre 

 Att tillsammans med representanter för äldreorganisationer och tjänstepersoner gör ett 
förslag till bostadsplan för äldre i Stenungsunds kommun  

 Att detta redovisas för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och vad 
de har att erbjuda.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/1020
2021-06-10

Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 11 januari 2021. Motionen överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Förvaltningens svar 
I lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar styrs kommunens arbete vad 
gäller bostadsförsörjning. Syftet med lagstiftningen är att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  
 
Idag styrs kommunens bostadsförsörjningsarbete av Bostadsförsörjningsprogram för 
Stenungsunds kommun 2017–2020, fastställt av kommunfullmäktige 18 april 2017 (§80). I 
framtagandet av en ny ett bostadsförsörjningsprogram anser förvaltningen att motionärens 
intentioner bör kunna ianspråktas men detta bör åligga den politiska beredning som hanterar 
ärendet. Aktuell beredning för uppdraget att fram det nya programmet är Beredning för Miljö 
och fysisk planering, som av kommunfullmäktiges presidium fått i uppdrag att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram. Detta beslutades vid möte mellan kommunfullmäktiges 
presidium och beredningspresidierna den 6 april 2021. Processarbetet kommer att starta under 
hösten 2021 där förvaltningen kommer fungera som sakkunnigt stöd. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barns behov av bostad hanteras inom ramen för framtagandet av ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning regleras av Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Av lagen framgår det bland annat att kommunerna ska ta fram 
riktlinjer för planering av bostadsförsörjningen, samt vad dessa riktlinjer ska innehålla för 
uppgifter. Vid förändringar av förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige.  
 
Syftet med planeringen av bostadsförsörjningen ska vara att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om Hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-10 
Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/1020
2021-06-10

Beslut KF 2020-12-17 Anmälningsärende - Motion om bostadsplan för äldre initierad av 
Lillemor Arvidsson (M) 
Motion om bostadsplan för äldre initierad av Lillemor Arvidsson (M) 2020-11-23 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Marcus Starcke  
Sektorchef samhällsbyggnad Sektorchef stödfunktioner 
 
 
Beslut skickas till 
Malin.henriksson@stenungsund.se 

Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Enligt lagen ska kommunfullmäktige varje man-
datperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjning 
och, om det behövs, kommunal bostadsförmedling. 
Förändras förutsättningarna för de antagna rikt-
linjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.

Syfte
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att 
med grund i kommunens översiktsplan uttrycka 
Stenungsunds kommuns övergripande strategier 
för bostadsförsörjningen och redovisa kommunens 
planeringsberedskap för nya bostäder. Programmet 
anger en riktlinje för kommunens ambition om 
expansion, utveckling och för bostadsbyggandets 
omfattning. Det är ett planeringsunderlag för att 
möjliggöra byggnation i enlighet med kommunens 
målsättningar. Kommunens avsikt är även att försö-
ka styra inriktningen på nyproduktionen och andra 
åtgärder för att tillgodose olika behov som uttrycks 
i de styrande dokumenten.

Bostadsförsörjningsprogrammets  
relation till andra styrande dokument
Förutom nationella mål och lagar utgår program-
met från regionala dokument. Västra Götalands- 
regionens Vision Västra Götaland – det goda Livet 
är den gemensamma utgångspunkten för hur Väs-
tra Götaland ska utvecklas för att vara en attraktiv 
region att bo och verka i. Göteborgsregionens 
förbundsstyrelse (GR) har antagit strategi- och 
måldokumentet Hållbar tillväxt och Strukturbild 
för Göteborgsregionen som ska ligga till grund för 
arbetet med att utveckla regionens struktur för att 
skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett komplement 
till kommunens översiktsplan, ÖP 06. I program- 
met utvecklas frågor kopplade till kommunens 
ansvar för bostadsförsörjningen. 

1. Om bostadsförsörjningsprogrammet

Övergripande
Utifrån Stenungsunds kommuns övergripande vi-
sion och mål har en tillfällig beredning för bostads-
försörjningsprogram reviderat kommunens senaste 
bostadsförsörjningsprogram (Bostadsförsörjnings-
program 2012-2015) och arbetat fram Bostads-
försörjningsprogram för Stenungsunds kommuns 
2017-2020. Programmet beskriver hur kommunen 
med stöd av bostadsförsörjningen ämnar verka i 
syfte att stödja kommunens långsiktiga mål.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsan-
svar ändrades den 1 januari 2014 (Lag 2013:866). 
Lagen tydliggör processen och framtagandet av 
kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning. 
Den syftar till att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och att främja 
ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjning-
en förbereds och genomförs. Vid planeringen av 
bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 
berörda kommuner samt ge länsstyrelsen, aktören 
med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet, och 
andra regionala organ tillfälle att yttra sig. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst
innehålla följande uppgifter:
• kommunens mål för bostadsbyggande och

utveckling avbostadsbeståndet
• kommunens planerade insatser för att nå upp-

satta mål
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta

nationella och regionala mål, planer och pro-
gram som är av betydelse för bostadsförsörj-
ningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar. 
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Programmet är tänkt att utgöra underlag för kom-
munens arbete med markförsörjningsplan, even-
tuell lokalförsörjningsplan, befolkningsprognos, 
planförsörjning, bygglovshandläggning och inves-
teringsbudget. Tillsammans med befolkningsprog-
nosen är programmet en viktig del för verksam- 
heternas långsiktiga planering.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ses som ett 
planeringsunderlag och inte en fixerad plan. Det 
är viktigt att ha i åtanke att bostadsbyggnation är 
konjunkturkänsligt och att efterfrågan på bostäder 
kan förändras över tid.

Utöver översiktsplanen finns andra dokument med 
målsättningar som påverkar bostadsförsörjnings-
programmet:
• Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning 

och exploateringsavtal
• Stenungsunds kommunvision, Vision 2035 
• Bostadsförsörjningsprogram för Stenungsunds 

kommun 2012-2015.

En beskrivning av dessa styrande dokument finns i 
Bilaga 2.
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Kopplat till bostadsförsörjning betonas bland annat 
vikten av att skapa boende- och livsmiljöer av hög 
kvalitet och att väl fungerande kollektivtrafik har 
stor betydelse för tillväxt och utveckling. Inves-
teringar i infrastruktur främjar en hållbar tillväxt 
med god tillgänglighet till och inom Västra Gö-
taland. Infrastrukturutbyggnad ska ta hänsyn till 
natur- och kulturmiljöer, bidra till bättre bebyggel-
semiljöer och beakta olika värderingar utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Inom GR finns två viktiga styrdokument som utgör 
underlag för bostadsförsörjningen. Det är dels 
Strukturbild för Göteborgsregionen, godkänd i maj 
2008, dels dokumentet  Hållbar tillväxt, antaget i 
juni 2013.

GR har som mål att öka regionens storlek dels i 
form av förtätning men även genom utvidgning av 
den lokala arbetsmarknadsregionen. Samtliga med-
lemskommuner ska ta ett gemensamt ansvar för att 
den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Det 
goda livet är en ledstjärna. Befolkningstillväxten 
inom Göteborgsregionen ska vara minst 10 000 in-
vånare per år. För att Göteborgsregionen ska ha en 
fortsatt god utveckling krävs ett ökat och varierat 
bostadsbyggande och en omsorg i utformning och 
utveckling av stads- och tätortsmiljöer.  

2. Regionala och nationella mål, 
    planer och program

Nationella mål 
Det övergripande målet för samhällsplanering,  
bostadsmarknad, byggande och lantmäteri- 
verksamhet är att ge alla människor i alla delar av 
landet en från social synpunkt god livsmiljö, där 
en långsiktigt god hushållning med naturresurser 
och energi främjas samt där bostadsbyggande och 
ekonomisk utveckling underlättas. Regeringens 
målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas 
minst 250 000 nya bostäder.

Vision Västra Götaland - Det goda livet
Vision Västra Götaland – det goda Livet har tagits 
fram gemensamt av bland andra Västra Götalands-
regionen och kommunerna genom kommunför-
bunden. Visionen är den gemensamma utgångs-
punkten för hur Västra Götaland ska utvecklas 
för att vara en attraktiv region att bo och verka i. 
Visionen om det goda livet beskriver vad ett gott liv 
innebär för invånarna i Västra Götaland. Vägen dit 
förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner 
– den ekonomiska, den ekologiska och den sociala. 

Förutom visionen om det goda livet omfattar  
visionen tre delar:
• Hållbar utveckling i tre dimensioner:  

den sociala, det vill säga människors  
möjligheter till utveckling i samklang med  
omgivningen, den miljömässiga/ekologiska  
och den ekonomiska.

• Arbetet genomsyras av fyra perspektiv:  
Västra Götaland – en enhet, jämställdhet,  
integration och internationalisering.

• Fem fokusområden prioriteras:  
näringsliv, kunskaps- och kompetensutveck-
ling, infrastruktur-kommunikationer, kultur 
samt hälsa.
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Strukturbilden för Göteborgsregionen ligger till 
grund för det gemensamma arbetet med att ut-
veckla en långsiktigt hållbar struktur inom regio-
nen och ska vara ett stöd för kommunernas arbete 
med bostadsförsörjning och översiktlig planering. 
I strukturbilden ligger Stenungsund i ett av huvud-
stråken som utgör ryggraden i regionen. Tanken 
är att huvudstråken ska utvecklas genom en att-
raktiv kollektivtrafik i enlighet med K2020. Bilden 
redovisar utvecklingen av kärnan, stadsområdet, 
huvudstråken, kustzonerna och de gröna kilarna.

Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från GR:s 
mål- och strategidokument. En grundläggande 
tanke i GR:s strukturbild är att bostäder byggs nära 
stationer eller i orter som är knutna till stationerna 
med god kollektivtrafik. Detta stärker förutsätt-
ningarna för en uthållig tillväxt. Om det går att gå 
eller cykla till och från en station är mycket vun-
net. Är det längre än en kilometer behövs en god 
kollektivtrafik som knyter samman orten/bostads- 
området/verksamhetsområdet med stationen.

På grund av ökat behov av bostäder bland annat 
genom ökning av antalet nyanlända har behovet 
av bostäder inom Göteborgsregionen ökat och 
regionala överenskommelser om att öka plane-
ringstalet för byggande gjorts. Bostadsbristen är 
idag är en tillväxtbegränsande faktor och enligt GR 
bör de regionala planeringstalen den kommande 
femårsperioden öka med cirka 0,5 %. För regionen 
innebär detta att ambitionen avseende bostadsför-
sörjningen bör ligga runt 1,5 % istället för det mer 
traditionella 1%. 

Lagstiftning
Den lagstiftning som i första hand styr kommu-
nens ansvar för bostadsförsörjning är följande:
• Regeringsformen (1974:152)
• Kommunallag (1991:900)
• Lag (2000:1383) om kommunernas  

bostadsförsörjningsansvar
• Plan- och bygglag (2010:900)
• Socialtjänstlag (2001:453)
• Lag (1993:387) om stöd och service till  

vissa funktionshindrade
• Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag
• Lag (2016:38) om mottagande av vissa  

nyanlända invandrare för bosättning.              
 
Byggnation på landsbygden
I linje med Hållbar tillväxt, strukturbilden och
Vision 2035 ska kommunen planera för en sam-
hällsstruktur som främjar miljöanpassade och
resurssnåla transporter. Därför är det viktigt att
till exempel se till att bostadsområden lokaliseras
nära skola, förskola och kollektivtrafik. Det inne-
bär att byggnationen ska präglas av att cirka 85-
90 % byggs enligt strukturbilden. Cirka 10-15 %
kan byggas utanför planlagt område. Det är dock
väsentligt att beakta att utbyggnad sker med rimlig
närhet till kommunikation och kommersiell servi-
ce. Vidare är det viktigt att alltid se utbyggnad av
till exempel bostäder, kommunal och kommersiell
service, näringsliv, infrastruktur, kommunikationer
samt tillgång till naturområden som en enhet där
de olika delarna är beroende av varandra.
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I ÖP06 hänvisas till följande av kommunfullmäk-
tige antagna delmål som har koppling till bostads-
byggnationen.
• I Stenungsund ska finnas en mångfald av boen-

deformer såsom hyresrätter, bostadsrätter och 
enskilt ägande.

• Vid ny- och ombyggnad ska bostäder anpassas 
från början så att man kan bo hemma så länge 
man vill och kan.

• Man ska kunna bo kvar i sin självvalda bostad 
även vid stora behov av vård och omsorg.

• För en kort och långsiktig planering ska ut-
byggnadsbehoven i form av planläggning av 
bostäder, infrastruktur, rekreationsområden, 
skolor, lokaler med mer bemötas snabbt och 
effektivt.

Vidare anges i ÖP att:
• nya bebyggelseområden på lång sikt ska lokali-

seras med god tillgänglighet till kollektivtrafik 
och dimensioneras så att grundläggande boen-
deservice kan utvecklas i områdena

• nya bostäder inte bör tillkomma där det är 
olämpligt med tanke på omgivningspåverkan 
från djurhållning eller där befintligt jordbruk 
försvåras på annat sätt, såvida det inte har di-
rekt koppling till jordbruket på platsen.

3. Kommunalt uppställda mål

Översiktsplan
Kommunens nu gällande översiktsplan (ÖP06) 
antogs 2010. Arbetet med en ny översiktsplan har 
påbörjats och beräknas vara klart 2018. Det utgår 
ifrån lokala och regionala politiskt antagna styr-
dokument (Stenungsunds kommuns vision samt 
regionala styrdokument som Hållbar tillväxt, GR:s 
strukturbild och K2020). Detta bostadförsörjnings-
program utgår från samma styrdokument och har-
monierar på så sätt med det påbörjade arbetet med 
den nya översiktplanen. I kommunens gällande 
översiktsplan anges att planen ska skapa beredskap 
för en fortsatt expansion och att den årliga ökning-
en bör ligga på cirka l %. Befolkningsutvecklingen 
har under den närmsta perioden fram till år 2015 
varit genomsnittligt omkring 1 %. 

Enligt översiktsplanen kräver en årlig befolkning-
sökning om l % en produktion om cirka 140 nya 
bostäder per år, om man antar en genomsnittlig 
hushållsstorlek på 2,3 invånare per bostad.  
Bostadsförsörjningsprogrammet bör utifrån det 
innehålla en planering för upp till 600 bostäder.  
I översiktplanen anges även att ”bostadsbehovet ska 
tillgodoses i blandat boende med villor, grupphus 
och flerbostadshus och med olika upplåtelseformer 
i äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt”. En ända-
målsenlig bebyggelsestruktur där tyngdpunkten 
av utbyggnaden ska ske väster om E6 ska prövas. 
Skapa möjlighet för att en utbyggnad ska kunna 
ske utmed kollektivtrafikstråket Spekeröd-Uck-
lum-Svenshögen.
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Samtidigt är det viktigt att utbyggnad av övrig 
samhällservice ska gå i takt. Bedömning av pla-
nerat byggande visar på fler än 200 bostäder per 
år. De senaste årens befolkningsökning ligger 
på cirka 1 %. Nuvarande befolkningsprognos 
anger en genomsnittlig befolkningsökning på 
cirka 1,1 % per år.

• Bygglov och planarbete ska synkroniseras med 
utbyggnad av kommunal service, till exempel 
skola och förskola.

• Lokala mötesplatser bör byggas in i nya  
bostadsområden. 

• Stenungsunds kommun vill åstadkomma en 
god bebyggd miljö där det kulturhistoriska 
arvet värnas och utvecklas.

• God tillgång till kollektivtrafik och kommu-
nal service ska prägla planeringen av mark för 
bostäder.

• Kommunen ska planera för en fortlöpande 
utbyggnad av gång- och cykelvägar.

• De olika delarna i livsmiljön - boende, arbete, 
tillgång till service och fritid - bör finnas inom 
räckhåll så att dagliga transporter kan minskas.  
Vid detaljplanering och om det är längre än en 
kilometer från ett nytt område till en station be-
hövs en god kollektivtrafik som knyter samman 
orten/bostadsområdet/verksamhetsområdet 
med stationen. Detta gäller inte generellt för 
enskilda fastigheter i glesbygd.

• Kommunen ska ha en fortlöpande dialog med 
näringslivet om förändringar som kan påverka 
utvecklingen och bostadsbyggandet.

4. Bostadsförsörjningsprogrammets   
    målsättningar 

Kommunfullmäktige antog i augusti 2014 följande 
vision för Stenungsunds kommun:
”Stenungsund, det goda samhället med framtids-
tro och utveckling med människan och naturen i 
centrum”.  

Till Vision 2035 finns två avgörande inriktningar:
• Attraktivt och välkomnande 
• Ekonomisk, ekologisk och social hållbar  

utveckling

Bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar 
har sin utgångspunkt i ovanstående vision och 
inriktningar.

Bostadsförsörjningsprogrammets  
målsättningar
Mål för bostadsförsörjningsprogrammet 2017-2020 
har sin grund i tidigare nämnda styrande doku-
ment och redovisas under den kommunövergri-
pande visionens inriktningar.

Inriktning: Attraktivt och välkomnande
• Kommunen ska verka för att skapa bostads-

områden som upplevs harmoniska, trygga och 
tillgängliga av samhällets samtliga medborgare.

• För en kort- och långsiktig planering ska 
utbyggnadsbehoven i form av planläggning av 
bostäder, infrastruktur, rekreationsområden, 
skolor och lokaler bemötas snabbt och effektivt.

• Kommunen ska enligt ÖP06 eftersträva runt 
l % befolkningsökning/år vilket motsvarar 
cirka 140 nya bostäder/år. På grund av ett ökat 
bostadsbehov i Göteborgsregionen sedan ÖP06 
är kommunens strävan att kunna möta ett ökat 
behov, målsättningen är 1, 5 % som planerings- 
tal för byggande.  

61



11

Inriktning: Ekologisk, ekonomisk och social 
hållbar utveckling
• Bostadsområden bör planeras utifrån visionen 

om ett hållbart samhälle.
• Kommunen ska uppmuntra byggnation av mil-

jöanpassade och energieffektiva fastigheter. 
• Kommunen planerar för en samhällsstruktur 

som främjar miljöanpassade och resurssnåla 
transporter.

• Hänsyn ska tas till rådande växter och djur vid 
planering av bostadsområden.

• Kommunen ska motverka kategoriboende/
segregerat boende genom att blanda boende-
former och upplåtelseformer i ett och samma 
område. Det måste också finnas billiga bostäder 
att tillgå.

• Vid ny- och ombyggnad av bostäder ska till-
gänglighet beaktas från början så att man kan 
bo hemma så länge man vill och kan.

Medborgarinformation
• Kommunen bör ha en enkel, fullständig och 

lättåtkomlig information om bygglovshante-
ringen och de regler som styr denna både i och 
utanför detaljplan.

• Kommunen ska utarbeta bra och allsidig infor-
mation som följer med bygglovsansökan.

Lokalisering
• Möjligheter för utbyggnad öster om E6 ska 

prövas.
• Nybyggnation på lucktomter i etablerade om-

råden och andra ounyttjade byggrätter inom 
gällande detaljplaner bör stimuleras. Därige-
nom förbättras förutsättningar för förskola och 
skola.

• Utbyggnadstakten måste vara balanserad för att 
den kommunala service som krävs ska kunna 
byggas ut i samma takt som befolkningsök-
ningen på orten.

• Utbyggnaden av bostäder och infrastruktur bör 
anpassas till förutsebara klimatförändringar 
under bostädernas och infrastrukturens beräk-
nade livslängd.

• Kommunen ska planera för en samhällsstruk-
tur som främjar miljöanpassade och resurs-
snåla transporter. Därför är det viktigt att till 
exempel se till att bostadsområden lokaliseras 
nära skola, förskola och kollektivtrafik.

• Kommunen ska ge förutsättningar och ha en 
planberedskap för alla orter att utvecklas.
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5. Befolkningsutveckling

Tillbakablick och nuläge
Stenungsunds kommun har historiskt varit en 
expansiv kommun med kraftig befolkningsutveck-
ling. Sett över en femårsperiod har befolkningen i 
snitt ökat med 1 % per år. Den 31 december 2015 
hade Stenungsunds kommun 25 508 invånare.  
Detta innebär en ökning med 233 personer från 
föregående år och en procentuell ökning om 0,9 %.  
Genom nedanstående tabell kan man se att befolk-
ningsökningen de senaste fyra åren både har sin 
grund i ett positivt flyttnings- och födelsenetto.

Om man studerar befolkningsutvecklingen mellan 
2013 och 2015 per delområde kan man se att alla 
delområden haft en positiv utveckling, förutom 
Ucklum som har minskat med fyra personer. Störst 
ökning finner man i Norum.

År Folk-
mängd

Folk- 
ökning

Ökning 
%

Födda Döda Födelse- 
överskott

Inflyttade Utflyttade Flyttnings-
netto

2015 25 508 233 0,9 254 218 36 1 500 1 303 197
2014 25 275 343 1,4 287 181 106 1 433 1 195 238
2013 24 932 64 0,3 265 221 44 1 284 1 264 20
2012 24 868 267 1,1 279 195 84 1 326 1 144 182
2011 24 601 309 1,3 275 221 54 1 476 1 223 253

Befolkningsutveckling 2011-2015

Källa: SCB

Förändring 2015-2020 Förändring 2015-2020

Ålder 2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2015

0-5 1 900 1 922 1 884 22 -38 1,2 -2,0 -0,8 

6-15 3 244 3 311 3 385 67 74 2,1 2,2 4,3
16-18 926 934 905 8 -29 0,9 -3,1 -2,3
19-24 1 783 1 758 1 755 -25 -3 -1,4 -0,2 -1,6
25-44 5 983 6 030 6 042 47 12 0,8 0,2 1,0

45-64 6 455 6 519 6 626 64 107 1,0 1,6 2,6
65-74 2 718 2 778 2 813 60 35 2,2 1,3 3,5
75-84 1 414 1 478 1 561 64 83 4,5 5,6 10,4
85-w 509 545 537 36 - 7,1 -1,5 5,5
Total 24 932 25 275 25 508 343 211 1,4 0,9 2,3

Förändring 2013-2015 per ålderskategori

Källa: SCB
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Befolkningsprognos
Befolkningsprognos för åren 2016-2020 tyder på en genomsnittlig ökning av befolkningen 
med cirka 1,1 % per år under perioden.

År Folkmängd Folkökning %

2016 25 715 207 0,8

2017 25 920 205 0,8
2018 26 225 305 1,2
2019 26 580 355 1,4
2020 26 945 365 1,4

Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020

I nedanstående tabell presenteras hur födelsenetto respektive flyttningsnetto prognostiseras 
att utvecklas de kommande åren.

År Folk-
mängd

Födda Döda Födelse-
netto

Inflyttade Utflyttade Flyttnings-
netto

Folkökning

2016 25 715 275 215 60 1 400 1 250 150 205
2017 25 920 280 220 60 1 400 1 250 150 205
2018 26 225 280 225 60 1 500 1 255 245 305
2019 26 585 290 230 60 1 560 1265 295 355
2020 26 945 295 230 65 1 580 1 280 300 365

Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020

Prognostiserade befolkningsförändringar 2016-2020 (avrundat till närmaste 5-tal)

Förändring i absoluta tal

Område 2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015

Norum 13 337 13 568 13 670 231 102

Stora Höga 3 195 3 226 3 252 31 26
Jörlanda 2 413 2 420 2 443 7 23
Spekeröd 1 167 1 183 1 205 16 22
Ucklum 1 177 1 190 1 173 13 -17

Svenshögen 828 844 898 16 54
Ödsmål 2 802 2 829 2 855 27 26
Rest 13 15 12 2 -3
Totalt 24 932 25 275 25 508 343 233

Befolkningsförändringar 2013 – 2015 per delområde

Källa: SCB

Befolkningsprognos 2016-2020

Om man studerar befolkningsprognosen fördelat per delområde kan man se att den främsta 
befolkningsökningen prognostiseras att ske i Norum och de södra kommundelarna.
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Befolkningsförändringar 2015 – 2020 per delområde (2016-2020 är avrundat till närmaste 5-tal)

Förändring 2015-2020

Område 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Absoluta tal Procent

Norum 13 670 13 880 14 050 14 200 14 480 14 905 1 235 9

Stora Höga 3 252 3 255 3 240 3 475 3 450 3 405 153 5
Jörlanda 2 443 2 440 2 430 2 400 2 500 2 595 152 6
Spekeröd 1 205 1 205 1 200 1 180 1 265 1 240 35 3
Ucklum 1 173 1 170 1 250 1 265 1 255 1 230 57 5

Svenshögen 898 900 900 895 880 865 -33 -4
Ödsmål 2 855 2 850 2 835 2 800 2 740 2 685 -170 -6
Rest 12 10 15 15 15 15 3 25
Totalt 25 508 25 715 25 920 26 225 26 580 26 945 1 437 6

Prognostiserad befolkningsförändring 2015-2020 visar att antalet personer i åldrarna 20-24 år och 
65-74 år minskar under åren medan antalet personer i åldrarna 45-64 år och 75-84 år ökar kraftigt.

Västra Götalandsregionens befolkningsprognos 
Befolkningen ökar i Västra Götaland. I befolkningsprognosen från 2016 förväntas Västra Götalands 
befolkning växa till nästan 1,9 miljoner invånare år 2030. Det innebär 240 000 fler invånare 2030 
jämfört med 2014, det vill säga drygt 15 000 fler invånare varje år igenomsnitt. Befolkningsökning-
en prognostiseras vara högre under de närmaste åren jämfört med den senare delen av prognosperi-
oden. De närmaste årenberäknas befolkningen öka med mellan 17 000 –20 000 invånare per år.

Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020

Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020

Förändringar 2015 – 2020 per åldersgrupp
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6. Befintligt bostadsbestånd

Den 31 december 2015 fanns det 7 144 småhus, 217 övriga hus, 259 specialbostäder och 
3 147 lägenheter i flerbostadshus i kommunen. Det har sedan 2013 skett en ökning på 
alla delar av bostadsbeståndet. 

2013 2014 2015 Förändring 2013-2015

Småhus 7 032 7 080 7 144 112

Flerbostadshus 3 086 3 085 3 147 61
Övriga hus 185 186 217 32
Specialbostäder 210 217 259 49

Källa: SCB.  
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). Flerbostadshus 
avser bostadsbyggnader som innehåller tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Övriga hus avser byggnader 
som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 
Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder. Den 1 
januari 2015 beräknades antalet fritidshus i kommunen vara 1 093 jämfört med 1 091 år 2013 och 1 129 år 2010. 

Källa: SCB

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 2011-2015

Befintligt bostadsbestånd 2013-2015
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Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Total

Norum 2 726 1 022 2 663 6 411

Stora Höga 17 145 918 1 080
Jörlanda 73 122 758 953
Spekeröd 14 0 438 452
Ucklum 8 37 404 449

Svenshögen 115 0 249 364
Ödsmål 43 20 995 1 058
Totalt 2 663 1 346 6 425 10 767
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Norum Stora Höga Jörlanda Spekeröd Ucklum Svenshögen Ödsmål Totalt

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

Upplåtelseformer
Det kalkylerade bostadsbeståndet var den 31 december 2015 fördelat på nedanstående 
sätt i de olika delområdena.

Andel bostäder efter upplåtelseform per kommundel och totalt

Ovanstående innebär att cirka 60 % av bostäderna i kommunen utgörs av äganderätter, 26 % hyresrätter 
och 12 % av bostadsrätter. Som ovanstående tabell illustrerar skiljer sig fördelningen mellan olika upplåtel-
seformer åt mellan de olika delområdena.

Antal bostäder efter upplåtelseform per kommundel och totalt
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Särskilda grupper
Kommunen måste enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
tillhandahålla särskilda boendeformer för äldre 
med omfattande behov av service, stöd och om-
vårdnad. Enligt lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen 
också tillhandahålla bostäder med särskild service 
för människor med fysiska, psykiska eller andra 
svårigheter i sin livsföring. Kommunen menar att 
nya bostäder ska byggas så att de redan från början 
är anpassade för personer med olika funktions-
nedsättningar. Viss inventering av tillgänglighet i 
befintligt lägenhetsbestånd har gjorts. Av Stenung-
sundshems befintliga cirka 2000 lägenheter kan  
50 % nås via markplan eller med hiss.

Ökningen av antalet äldre pekar på ett ökande  
behov av bostäder med särskild service samt  
sannolikt ökande krav på bostadsanpassnings- 
bidrag om vi ska nå målet om att äldre personer 
och personer med funktionsnedsättning ska kunna 
bo kvar i sitt område.

Kommunen arbetar med överenskommelse med 
kommunala och privata fastighetsägare att sänka 
krav på bostadssökande till exempel genom att 
godkänna försörjningsstöd som inkomst. Kommu-
nen arbetar även med möjligheten att införa hy-
resgarantier.  Kommunal hyresgaranti innebär att 
kommunen går i borgen för en hyresgäst som har 
tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, 
men som ändå har svårt att få en hyresrätt med 
besittningsskydd. Till exempel om du är projektan-
ställd och har regelbunden inkomst, men hyresvär-
den kräver en tillsvidareanställning för att du ska få 
ett eget hyreskontrakt på en lägenhet.

7. Behov och efterfrågan

Stenungsundshem AB
Kommunens bostadsbolag, Stenungsundshem AB, 
har 1 980 lägenheter, cirka 3 900 hyresgäster och 
vid årsskiftet 2015/2016 cirka 5 800 intresseanmäl-
ningar från bostadssökande. Bolaget står för cirka 
20 % av den totala andelen bostäder i kommunen. 
Efterfrågan på lägenheter är stor och uthyrnings-
graden under 2015 var över 99 %.

Stenungsundshem AB ägs av Stenungsunds kom-
mun och bolaget är en del av kommunens verk-
samhet. I ägardirektiv för Stenungsundshem står 
att syftet och målsättningen för bolagets verksam-
het är, utöver vad som anges i bolagsordningen, 
att Stenungsundshem ska vara ett allmännyttigt 
bostadsföretag som ska främja utvecklingen av 
Stenungsunds kommun genom att tillhandahålla 
attraktiva bostäder. Vidare beskrivs bland annat att 
verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt håll-
bar utveckling; ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt samt att bolagets innehav av hyresrätter är ett 
viktigt inslag i kommunens ambitioner att tillhan-
dahålla bostäder för alla och ta ett socialt ansvar 
på bostadsmarknaden. Bolaget ska samverka med 
kommunens verksamheter för genomförandet av 
dessa ambitioner och samverkar med individ- och 
familjeomsorgen och enheten för integration. 

Tomt- och småhuskön
I dagsläget är det cirka 200 personer som har 
betalat årsavgift till kommunens tomtkö. Regler 
som gäller för tomtkön finns att läsa i dokumen-
tet Avgifter och regler för tomt- och småhuskön i 
Stenungsunds kommun. I de områden där utbudet 
av tomter har funnits de senaste åren har efterfrå-
gan varit begränsad. Relativt många har stått i kö 
i många år utan att ha anmält intresse för att köpa 
någon av de tomter som har erbjudits.  
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Nyanlända
Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mot-
tagande av vissa nyanlända invandrare för bosätt-
ning i kraft. Lagen innebär att en kommun ska ta 
emot ett visst antal nyanlända oavsett om det finns 
en ledig bostad eller inte i kommunen. Tidigare 
kunde mottagande justeras efter tillgången på ledi-
ga bostäder, men detta gäller numera inte. Därmed 
kommer behovet av lägenheter för denna grupp att 
öka under kommande år då Sverige under 2015 tog 
emot historiskt höga nivåer asylsökande. 

Hemlösa 
Socialstyrelsens använder en bred definition av 
hemlöshet, som omfattar fyra olika situationer som 
personer kan befinna sig i för en kortare eller läng-
re tid. Det handlar om: 
• personer som är hänvisade till akutboende, 

härbärge, jourboende eller är uteliggare
• personer som är intagna/ inskrivna på anting-

en: kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet 
eller stödboende inom socialtjänst/landsting/
privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution 
som planeras skrivas ut om tre månader

• personer som bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning (t.ex. försökslägenhet/ tränings-
lägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) 
på grund av att personen inte får tillgång till 
den ordinarie bostadsmarknaden

• personer som tillfälligt bor kontraktslöst hos 
kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett 
tillfälligt (kortare än tre månader efter mätpe-
rioden) inneboende- eller andrahandskontrakt 
hos privatperson.

Fler billiga boendealternativ efterfrågas för att möta 
behovet. 

Ungdomar
Den prognostiserade befolkningen i åldersgruppen 
20-24 år minskar, medan andra grupper år är mer 
konstanta. Anledningen till förändringarna i dessa 
åldersgrupper är inte känd men kan bero på både 
utflyttning på grund av studier, svårighet att få 
bostad och ålderkullarnas sammansättning. Det går 
därför inte att säga med säkerhet om bostadsbyg-
gandet direkt kan påverka befolkningsförändringen 
i dessa grupper. Bostadsbehovet hos ungdomarna 
i Stenungsunds kommun ska så långt som möjligt 
tillgodoses.
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8. Bostadsbyggande under  
    programperioden

Mål för nybyggnation under perioden
Kommunens huvudinriktning är att minst en tred-
jedel av byggandet under programperioden bör 
vara hyresrätter. För specifika områden kan andra 
mål bli aktuella.

Planberedskap 
Med planberedskap menas kommunal mark som 
är planlagd för exempelvis bostadsändamål men 
ännu inte bebyggts. Kommunal planberedskap 
syftar till att stå beredd inför en framtida expansi-
on. Med en god planberedskap kan mark erbjudas 
för bostäder, skolor och verksamhetsytor i den takt 
som efterfrågas av marknaden. Kommunen arbetar 
med att säkerställa en rimlig omfattning av plan-
beredskap och med att strategiskt köpa in mark för 
detta ändamål. 

Inriktning på bostadsbyggandet under 
programperioden
Fördelningen mellan ägarformer och upplåtel-
seformer under perioden 2017-2020 bör inte 
ändras, framförallt bör andelen hyreslägenheter 
sikta mot samma som för närvarande, minst 1/3 
av all nybyggnation är ett lämpligt riktmärke. 1/3 
hyresrätter, 1/3 bostadrätter och 1/3 småhus är en 
ambition. För att möjliggöra nybyggnad av flerfa-
miljshus måste en blandning av upplåtelseformer 
kunna medges.

Stenungsunds kommun - delområden
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BR = Bostadsrätter  
HR = Hyresrätter  
HR* = Hyresrätt, tillfälligt bygglov 

ÄGI = Äganderätt i småhus i tätort
ÄGU = Äganderätt i småhus utanför tätort
ÄBR = Äldreboende bostadsrätter

ÄHR = Äldreboende hyresrätter

Planerat byggande 2017-2020 (bedömning)
Projekt Antal lägenheter 2017 2018 2019 2020 TYKO-typ

Norum
Centrala Hallerna 60 60 BR
Centrala Hallerna 40 40 HR
Centrala Hallerna 10 10 ÄGI
CW Borgs väg 60 60 ÄBR
Hasselhöjden 50 50 BR
Hasselhöjden 50 50 HR
Hasselhöjden 60 60 ÄHR
Hällebäck 13 7 6 ÄGI
Kopper 2:8, 2:11 32 32 HR
Kvarnängen 39 39 HR*
Kyrkenorum 4:210 15 15 HR
Norra Hallerna 20 20 BR
Norra Hallerna 25 25 ÄGI
Norums Torp 1:30 25 25 ÄGI
Norums Torp 1:33 8 8 HR
Nyborgsvägen 40 20 20 BR
Nyborgsvägen 40 20 20 HR
Nösnäs 1:89 39 15 18 6 BR
Solgårdsterrassen 88 40 48 BR
Solgårdsterrassen 80 30 30 20 HR
Stenunge strand 39 39 BR
Stenungstorg 40 40 HR
Äggestorp 11:55 8 8 BR
Stora Höga
Anrås 1:2, 2:2 20 10 10 ÄGI
Getskärs camping 40 20 20 BR
Getskärs camping 60 30 30 HR
Getskärs camping 14 14 ÄGI
Jörlanda
Kvarnhöjden 50 25 25 BR
Kvarnhöjden 60 30 30 HR
Kvarnhöjden 20 10 10 ÄGI
Spekeröd
Kännestorp 2:25 50 50 HR/BR
Ucklum
Grössbyn 1:34 20 5 10 5 ÄGI
Härgusseröd 1:3 m.fl. 35 35 HR/BR
Ödsmål
Starrkärr 3:1 2 2 ÄGI
Utomplan
Diverse 40 10 10 10 10 ÄGU
Summa 1 292 248 230 381 433
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Stora Höga
Stora Höga, en av kommunens södra delar, har 
goda allmänna kommunikationer och bra pend-
lingsavstånd till Göteborg. Delområdet består mest 
av fristående villor och har en relativt ung befolk-
ning. Området har de senaste åren varit ett av kom-
munens mest populära och växande delområden.

Planerat byggande
I Stora Höga finns ett område som planreserv som 
tidigare har nyttjats som husvagnscamping. Områ-
det beräknas att byggas med cirka 120 bostäder un-
der perioden. I övrigt bedöms endast några enstaka 
nya villor uppföras i Stora Höga. 

Inriktning på byggandet under perioden
Byggande på den tidigare husvagnscampingen är 
angeläget och inriktas på huvudsakligen bostäder 
i flerbostadshus med hyresrätter och bostadsrätter. 
En markanvisning är genomförd för området och 
samtliga nya bostäder beräknas att byggas. 

Jörlanda
Även Jörlanda har under de senaste åren varit 
en populär och expansiv del av kommunen och 
liknar strukturellt Stora Höga. I området ligger 
Kvarnhöjden där detaljplanearbete för omfattande 
bostadsbyggnation pågår. I översiktsplanen redo-
visas markreservationer motsvarande byggnation 
av cirka 350 nya bostäder fram till år 2025. Vissa 
enstaka småhus kan tillkomma och permanentning 
av fritidshus kan förekomma i området.

Planerat byggande
I Jörlanda bedöms att det under perioden finns en 
planberedskap för cirka 130 bostäder på Kvarn-
höjden. Byggnationen förutsätter att kapaciteten 
i VA-nätet har förstärkts för att klara den större 
belastningen.

Inriktning på byggandet under perioden
Planarbetet på Kvarnhöjden är angeläget för att 
möjliggöra byggande i slutet av perioden. Fokus 
bör inledningsvis vara på en stor andel hyresrätter 
i en blandad bebyggelse. Detaljplanen innehåller 
ett reserverat markområde för skola och förskola 
lokaliserat nära in-/utfarten till området. 

Bostadsbyggandet i kommunen 
per delområden

Bedömning av planerat byggande 
Under perioden som bostadsförsörjningspro-
grammet omfattar planeras för cirka 1 300 bostä-
der. Bedömd fördelning är cirka 200 småhus, 500 
bostadsrätter, 500 hyresrätter och 85 med okänd 
upplåtelseform. Därtill finns en allmän planreserv 
som inte beräknas bebyggas. Osäkerheten ökar ju 
längre fram i perioden man kommer. 
 

Norum 
Norum omfattar de centrala delarna av Stenung-
sund och är kommunens folkrikaste delområde. 
I området finns såväl lägenheter som fristående 
småhus. I översiktsplanen redovisas utbyggnads-
områden för bostäder, motsvarande l 600 bostäder 
fram till år 2025.

Planerat byggande
I Norum beräknas en planberedskap finnas under 
2017-2020 för cirka 750 bostäder. Av dessa är cirka 
70 småhus och resten lägenheter. Exempel är Ste-
nunge strand, där den sista av tre etapper återstår, 
och Solgårdterrassen som totalt innehåller cirka 
270 lägenheter. Markanvisning pågår för Snippen/
CW Borgs väg som kan innehålla 140 lägenheter 
varav 60 i trygghetsboende, tillsammans med loka-
ler för handel och verksamheter.

Inriktning på byggandet under perioden
Byggandet under perioden utgörs huvudsak- 
ligen av kompletteringar och förtätningar av befint-
lig bebyggelse. I enlighet med strukturbilden för 
GR utnyttjas centrala lägen för att ge de nya bostä-
derna god tillgång till service och kollektivtrafik 
och för att utnyttja befintlig infrastruktur. De nya 
bostäderna innebär också bättre förutsättningar 
för utbyggd service och för minskad biltrafik. För 
att utnyttja de centrala byggplatserna effektivt 
kommer den nya bebyggelsen att bli relativt tätare 
och högre än omgivningen, vilket delvis ger en ny 
prägel på stadsbilden.
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Spekeröd
Spekeröd präglas av gles bebyggelse i lantlig miljö 
öster om motorvägen. Ett program som vann laga 
kraft i oktober 2013 finns framtaget för Spekeröds 
by. Programmet redovisar cirka 300 nya bostäder. 
Förskola och skola för årskurs 1-6 är har byggts och 
invigdes 2012 respektive 2015.

Planerat byggande
Planarbete pågår för nya bostäder omedelbart öster 
om den nyligen uppförda skolan och förskolan, 
som kan möjliggöra uppförande av cirka 50 bostä-
der i flerfamiljshus.  

Inriktning på byggandet under perioden
Inriktningen är att utveckla en tätare samhällsbild-
ning runt gamla E6 och i anslutning till Spekeröds 
kyrka och de befintliga bebyggelsegrupper som 
finns i området idag. Kompletterande bostadsbe-
byggelse får utvecklas i tätare och glesare former 
tillsammans med verksamheter som inte är stö-
rande för omgivningen. Principen för områdets 
utformning är bebyggelse längs en bygata som 
knyter samman området i nord-sydlig riktning, 
med förlängning över väg 650 till skola, förskola 
och bostäder söder om vägen. 
 
Ucklum
Ucklum ligger i kommunens nordöstra del. Be-
byggelsen består huvudsakligen av enbostadshus 
blandade med serviceanläggningar och mindre 
verksamheter. I översiktsplanen redovisas utbygg-
nadsområden för bostäder som motsvarar cirka 
100 bostäder fram till år 2025.

Planerat byggande
I Ucklum finns en planberedskap för cirka 70 
bostäder och 20 småhus. Byggnationen bedöms 
kunna ske helt eller delvis under perioden, beroen-
de på efterfrågan.  

Inriktning på byggandet under perioden
Byggnationen i Ucklum bör inriktas mot en stor 
del lägenheter, företrädesvis hyresrätter. Även en 
mindre del bostadsrättslägenheter och friliggan-
de villor bör uppföras, för att erbjuda ett blandat 
utbud av nya bostäder.

Svenshögen
Svenshögen är ett av kommunens norra delområden 
med höga naturvärden och goda kommunikationer, 
med en tågstation. Bebyggelsen är blandad och har 
efter Norum den största andelen hyreslägenheter. 
Folkmängden bedöms i befolkningsprognosen 
minska något fram till år 2020. I översiktsplanen 
redovisas utbyggnadsområden för bostäder motsva-
rande cirka 100 bostäder fram till år 2025.

Planerat byggande
I Svenshögen planeras i princip ingen nybyggnation 
förutom en viss förtätning.

Inriktning på byggande under perioden
En utveckling i Svenshögen följer GR:s strukturbild 
och kan ges bättre förutsättningar om en koppling 
till E6 anordnas, via ett nytt mot. Det blandade 
utbudet av bostäder och upplåtelseformer bör följas 
upp i eventuella nya detaljplaner och byggnationer. 
 
Ödsmål
Ödsmål ligger i den norra delen av kommunen. Un-
der de senaste åren har Ödsmål ökat sin befolkning 
och nybyggnation av bostäder genomförts. Fritids-
områden har även omvandlats till helårsbostäder. 
Under programperioden prognostiseras emellertid 
befolkningen att minska. I översiktsplanen redovisas 
utbyggnadsområden för bostäder som motsvarar 
byggnation av 250 nya bostäder fram till år 2025.

Planerat byggande
I Ödsmål finns ingen planreserv. Under programår-
en räknar man inte med att några ytterligare planer 
antas som genererar nya bostäder. En viss förtätning 
kommer att ske genom ny utomplansbebyggelse.

Inriktning på byggandet under perioden
De i översiktsplanen redovisade utbyggnadsområ-
dena bör delvis kunna bebyggas under perioden 
under förutsättning att efterfrågan finns och att nya 
detaljplaner kan arbetas fram. Inriktningen bör då 
vara mot flerbostadshus med hyresrätter. 
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Bilaga 1 - Kommunens möjligheter att 
påverka markanvändningen
- Kommunens möjlighet till styrning av bostadsbyggandet

Styrning genom markanvisningsavtal
Kommunen fördelar förhandlingsrätter till kommunal mark genom upprättande av markanvisningsavtal 
med intressenter. Överlåtelse av marken sker genom tecknande av marköverlåtelseavtal. Genom markan-
visningsavtalet och marköverlåtelseavtalet kan kommunen styra typ av byggnation på kommunal mark så 
att det överensstämmer med uppställda mål.

Styrning genom byggnation av Stenungsundshem AB
Genom byggnation av lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem AB kan kommu-
nen styra utvecklingstakt och upplåtelseformer. Det finns lagkrav på affärsmässighet för Stenungsundshem 
AB. Detta innebär bland annat att hänsyn måste tas till marknadssituationen.

Styrning genom detaljplanläggning
Genom det kommunala planmonopolet har kommunen möjlighet att påverka och till viss del även styra 
utbyggnadstakt, bebyggelseutformning och så vidare. I de fall där kommunen är markägare har man även 
möjlighet att vid försäljning till viss del även styra exempelvis upplåtelseformer.

Bilaga 2 - Bearbetade målsättningar 
från olika styrande dokument

Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal
Kommunens möjlighet att styra bostadsbyggnationen i önskvärd riktning underlättas om det finns kom-
munägd mark att markanvisa/marköverlåta. Att arbeta med en aktiv och fortlöpande markförsörjning 
med lång framförhållning skapar större möjligheter att påverka i vilken takt, ordning och på vilket sätt 
bostadsbyggandet ska ske. Arbete med att ta fram nya riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och 
exploateringsavtal pågår. 

I gällande riktlinjer för kommunal mark står bland annat att ambitionen genom en aktiv markpolitik och 
hög planberedskap för bostadsområden ska vara att tillgodose behovet av mark för bostadsområden, före-
tagsetableringar och övrig samhällsservice samt att tillgången till kollektivtrafik ska beaktas vid planering 
av mark för bostadsområden. 
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I förslaget till riktlinjer för markanvisning utgår 
kommunen från nedanstående bedömningsgrun-
der vid val av intressent för markanvisning:
• konkurrens och mångfald
• social hållbarhet och sociala åtaganden
• ekologisk hållbarhet
• gestaltning och utformning 
• nytänkande 
• byggherrens ekonomiska förutsättningar och 

stabilitet 
• ekonomi. 

Vision 2035
Kommunen har tagit fram och antagit följande 
vision: ”Stenungsund – det goda samhället med 
framtidstro och utveckling med människan och 
naturen i centrum”. Till visionen finns två avgöran-
de inriktningar: Attraktivt och välkomnande samt 
ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling.

Attratkivt och välkomnande:
• Trygg miljö
• Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv
• Goda kommunikationer
• Levande företagsklimat
• Alltid bästa möjliga möte

Ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbar  
utveckling:
• Social hållbarhet
• Ekonomiskt hållbarhet
• Ekologisk hållbarhet

Målsättningar från tidigare bostads- 
försörjningsprogram
Kommunen ska ge förutsättningar för alla orter att 
utvecklas. Alla orter ska ha en planberedskap för 
bostäder. Man ska kunna bo kvar i sin självvalda 
bostad även vid stora behov av vård och omsorg. 
Detta ska beaktas särskilt vid ny- och ombyggnad 
så att bostäder anpassas från början så att man kan 
bo hemma så länge man vill och kan.

För en kort- och långsiktig planering ska utbygg-
nadsbehoven i form av planläggning av bostäder, 
infrastruktur, rekreationsområden, skolor, lokaler 
med mer bemötas snabbt och effektivt. Kommunen 
ska motverka kategoriboende/segregerat boende 
genom att blanda boendeformer och upplåtelse-
former i ett och samma område. Det måste också 
finnas billigare bostäder att tillgå.

Kommunen ska där så är önskvärt och möjligt styra 
nyproduktion av bostäder mot de behov som finns 
och då särskilt uppmärksamma äldre, personer 
med funktionsnedsättning och ungdomar. Det kan 
gälla till exempel  lägenhetsstorlek och boendekost-
nad. Miljöfrågor som till exempel minskning av 
transporter, kretsloppsanpassning och uppvärm-
ning ska prioriteras vid nyproduktion och i befint-
lig bebyggelse.

Att alla orter ska ha möjlighet att utvecklas innebär 
att det bör finnas möjlighet för ny bostadsbebyggel-
se på orten. Utbyggnadstakten måste vara balanse-
rad för att den kommunala service som krävs ska 
kunna byggas ut i samma takt. En lämplig utbygg-
nadstakt är angiven i förslaget till ny översiktsplan 
till cirka 140 nya lägenheter om året. Efterfrågan på 
nya bostäder är störst längs kusten, väster om E6. 
Där bör utbyggnad kunna ske såväl i norr som i sö-
der och i första hand tillkomma i närheten av eller i 
anslutning till gamla E6.

Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd 
miljö”, anger att man ska planera för en samhälls-
struktur som främjar miljöanpassade och resurs-
snåla transporter. Därför är det viktigt att exempel-
vis se till att skola, förskola och kollektivtrafik finns 
nära bostäderna. Samtidigt är det viktigt att alltid se 
utbyggnaden av bostäder, kommunal och kommer-
siell service, näringslivet, infrastruktur, kommuni-
kationer, tillgång till naturområden och så vidare, 
som en enhet där de olika delarna är beroende av 
varandra. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 226 Dnr: KS 2020/1020 
 
Anmälningsärende - Motion om bostadsplan för äldre initierad av 
Lillemor Arvidsson (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om bostadsplan för äldre inkommit från Lillemor 
Arvidsson (M). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 27 november 2020 med en motion om bostadsplan för 
äldre.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-11-27 
 
Inlägg i debatten  
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/641
2021-06-21

 
Anders Eggertsen Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Mottagande av gåva till Vård och äldreomsorg 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ta emot gåva från Glädjeresan i form av TV-apparater och 
ljudanläggningar till äldreboenden och kortidsenheten i Stenungsunds kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård och Omsorg i sektor socialtjänst har tillsammans med motsvarande verksamheter i 
Tjörns kommun och Orusts kommun blivit kontaktade av Bästkuststäd som anordnar ett 
initiativ som heter Glädjeresan i STO området. Det är en insamling via en auktion och 100 
procent av insamlande pengar går till ändamålet. Auktionen kommer äga rum 25 september i 
kulturhusparken i Stenungsund. Beslut om mottagande av gåva med ett värde upp till 500 tkr 
ska fattas av kommunstyrelsen. Beslut om mottagande av gåva med ett värde som överstiger 
500 tkr ska fattas av kommunfullmäktige enligt Riktlinjer för mottagande av 
gåvor/donationer. 
 
Detta år vill Glädjeresan uppmärksamma och ge detta bidrag till äldreboenden i 
Stenungssund, Tjörn samt Orust och gåvan är i form av TV-apparater. Gåvans värde till 
Stenungsund motsvaras av pengarna som samlas in som sedan fördelas mellan tre kommuner i 
form av tv-apparater och ljudanläggningar. 
 
Beskrivning av ärendet 
Glädjeresan skapades 1999 av Lasse Kronér tillsammans med Toyota GBG och har enligt 
uppgifter på deras hemsida delat ut 6 mnkr till välgörande ändamål sedan starten och alla 
pengar har enligt Glädjeresan gått till välgörande ändamål.  
 
Bästkuststäd är nu initiativtagare och huvudsponsor till Glädjeresan i STO-området 
(Stenungsund, Tjörn, Orust). Utöver Bästkuststäd är även Stenungsbaden, Ivars, Taxus och 
Persson hyrmaskiner sponsorer av Glädjeresan. Företagen skänker produkter och tjänster som 
sedan auktioneras ut. Pengarna som auktionen inbringar skänks därefter till välgörande 
ändamål i Stenungsund, Tjörn och Orust. Senaste auktionen hölls år 2012 och nu i år den 25 
september ska en ny auktion hållas i kulturhusparken i Stenungsund.  
 
Glädjeresan har bestämt att 100 procent av alla insamlade pengar ska gå till äldreboenden i 
Stenungsund, Tjörn och Orust. Enligt Glädjeresan kommer insamlade pengar att användas till 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/641
2021-06-21

att köpa in TV apparater och ljudanläggningar till äldreboendens dagrum. Glädjeresan vill 
dela ut gåvorna under tre tillfällen, med ett besök i varje kommuns äldreboenden. Enligt 
Glädjeresan har målgruppen varit mycket utsatt under pandemin och vill med detta initiativ 
sprida glädje och gemenskap. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Donationen består av gåvor i form av tv-apparater och ljudanläggningar. Det kan antas uppstå 
ringa administrativa kostnader. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Målgruppen för beslutet är äldre som bor på särskilt boende och korttidsenheten i kommunen. 
Beslutet påverkar således inte barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunstyrelsen antog den 21 januari 2019 ”Riktlinjer för mottagande av gåva/donationer. 
Av riktlinjen framgår att beslut om mottagande av gåva med ett värde upp till 500 tkr ska 
fattas av kommunstyrelsen. I riktlinjen finns även villkor som ska vara uppfylla för att 
kommunen ska ta emot gåvan. Syftet med riktlinjen är att säkerställa att mottagande av gåva 
sker i linje med kommunens uppdrag och värdegrund och att kommunens verksamhet bedrivs 
sakligt och opartiskt. Varje mottagande av gåva ska därför alltid övervägas noga. 
 
En donation är varje form av överlåtelse av egendom till kommunen genom gåva eller 
testamentariskt förordnande. För att en överlåtelse ska vara en donation får egendomen enligt 
gällande lagstiftning inte bilda en stiftelse. För att betecknas som en gåva ska kommunen 
vidare inte erlägga en motprestation för mottagandet. Om kommunen lämnar något i gengäld 
är det snarare ett inköp och inte en gåva. Gåvan ska vara frivillig och det ska finnas en 
gåvoavsikt. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 om god hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Bilaga – Riktlinjer för mottagande av gåva/donationer 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef  
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1. Syfte 
Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa så att mottagande av gåva sker i linje med 
kommunens uppdrag och värdegrund och att kommunens verksamhet bedrivs sakligt och 
opartiskt. Varje mottagande av gåva ska därför alltid övervägas noga.  
 

2. Avgränsning 
Dessa riktlinjer gäller endast när kommunen erhåller gåvor. Om det till gåvan finns krav 
att kommunen ska marknadsföra gåvogivaren är det ingen gåva utan sponsring och då 
gäller Stenungsunds kommuns riktlinjer för sponsring. Om en enskild anställd, 
uppdragstagare eller förtroendevald erbjuds gåvor eller erbjudande om särskilda förmåner 
gäller Stenungsunds kommuns riktlinjer mot mutor och jäv. 
 

3. Definition av donationer  
En donation är varje form av överlåtelse av egendom till kommunen genom gåva eller 
testamentariskt förordnande. För att en överlåtelse ska vara en donation får egendomen 
enligt gällande lagstiftning inte bilda en stiftelse. För att betecknas som en gåva ska 
kommunen vidare inte erlägga en motprestation för mottagandet. Om kommunen lämnar 
något i gengäld är det snarare ett inköp och inte en gåva. Gåvan ska vara frivillig och det 
ska finnas en gåvoavsikt. 
 

4. Villkor för mottagande av gåvor 
För att kommunen ska godta en gåva krävs att följande kriterier är uppfyllda: 
 
• Gåvan ska ske utan krav på motprestation av kommunen. 

• Gåvan ska främja Stenungsunds kommun och invånarna i kommunen. 

• Kostnaderna, så som administrationskostnader, som medföljer mottagandet av gåvan 
ska vara ringa i förhållande till värdet av den erhållna gåvan.   

• Mottagandet av en gåva ska inte medföra praktiska svårigheter när det gäller till 
exempel förvaring av föremål som donerats. 

• Verksamheten ska inte vara beroende av en gåva utan ses som ett komplement. 

• Ett mottagande får inte innebära att givaren får inflytande på kommunens verksamhet. 

 

5. Beslut om mottagande av gåva 
Beslut om mottagande av gåva med ett värde upp till 500 tkr ska fattas av 
kommunstyrelsen. Beslut om mottagande av gåva med ett värde som överstiger 500 tkr 
ska fattas av kommunfullmäktige.  

82



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/566
2021-06-07

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

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

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

 
 
Jönköping 2021-03-30 
  
KPMG AB  
  
  
  
Lisa Tenggren 
Auktoriserad revisor 
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Till     
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Älv & 
Kust 
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö kommun 
Regionfullmäktige 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

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

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

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

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed.  
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

 

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

 

 

 

 
 
Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/639
2021-06-24

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN I  

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av Lilla Edets kommunfullmäktige den  

Antagen av Stenungsunds kommunfullmäktige den 

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

 

Bilaga till förbundsordningen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

 

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

författning eller vad som regleras i förbundsordningen gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

 

Allmänna bestämmelser 

 

Politisk organisation 

 

§ 1 

Direktionen är förbundets styrelse och beslutande församling. Direktionen fullgör de 

uppgifter som ankommer på både kommunfullmäktige och sådana nämnder som 

föreskrivs i de lagar och förordningar som reglerar förbundets verksamhet.   

 

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

och ekonomiska ställning samt hos förbundsmedlemmarna och statliga myndigheter göra 

de framställningar som direktionen anser påkallade. 

 

§ 2 

Det åligger direktionen att: 

 

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

samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna. 

• Kontrollera att de fastställda målen och planerna efterlevs. 

• Informera förbundsmedlemmarna om förbundets verksamhet samt om frågor av 

större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

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

effektivt. 

 

Medelsförvaltning 

 

§ 3 

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

säkerhet tillgodoses. 

 

Direktionen kan meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. 

 

Direktionen skall utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter. 

 

Direktionen skall besluta om anstånd med betalning eller avskrivningar av förbundets 

fordringar. 
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Räkenskapsföring och redovisning 

 

§ 4 

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

 

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

årsredovisning. 

 

Årsredovisningen skall upprättas med iakttagande av god redovisningssed. 

 

§ 5  

I årsredovisningen skall upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 

 

Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen skall den snarast överlämnas till 

förbundets revisorer och senast den 15 april till varje förbundsmedlem. 

 

Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på 

kommunkanslierna i medlemskommunerna. Direktionen ansvarar för att det på varje 

förbundsmedlems officiella anslagstavla kungörs var årsredovisningen finns tillgänglig. 

 

Egendomsförvaltning 

 

§ 6 

Direktionen skall vårda och förvalta förbundets egendom väl. 

 

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

 

Personalpolitik 

 

§ 7 

Direktionen skall anställa den personal som erfordras för verksamhetens bedrivande 

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

arbetsgivarorgan samt löne- och pensionsmyndighet.  

 

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

lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och organisationer göra de 

framställningar som är påkallade. 

 

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

har till uppgift att: 

 

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

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

• Befrämja erforderlig samverkan mellan direktionen och förekommande bered-

ningar, lokala styrelser och självförvaltningsorgan. 

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

 

§ 8 

Direktionen skall  

 

• Avge yttranden som ankommer på förbundet. 

• Besluta om delegationsbestämmelser. Beslut i delegationsärenden skall anmälas vid 

nästkommande direktionssammanträde. 

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

uppdragits åt annan. 

• Vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som styrelsen 

ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för. 

 

Förbundets arbetsformer 

 

Tjänstgöring för ledamot och ersättare 

 

§ 9 

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

från samma kommun som ledamoten. 

 

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

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

 

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

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

tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

 

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

ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 

 

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

ett ärende. 

 

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

delta i överläggningarna men inte i besluten. 

 

Inkallande av ersättare 

 

§ 10 

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

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

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

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

 

§ 11 

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

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

 

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

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

kommunen att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

 

Tidpunkt för sammanträden 

 

§ 12 

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

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

direktionens ledamöter begär det. 

 

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

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

ärenden som ledamöterna önskar att direktionen skall behandla. 

 

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

vice ordföranden. 

 

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

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

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

beslutet. 

 

Kallelse till sammanträde 

 

§ 13 

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller under ordförandens överseende. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla direktionen till sammanträde 

skall den till åldern äldsta ledamoten göra det. 

 

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

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

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärenden på 

föredragningslistan skall bifogas till kallelsen.  

 

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

ledamot och ersättare samt andra förtroendevalda som direktionen medgivit rätt att 

närvara vid dess sammanträde. 

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

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

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

under ett sammanträde. 
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Närvarorätt 

 

§ 14 

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen skall vara offentligt. 

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

skall anslås på medlemskommunernas officiella anslagstavla.  

 

Respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande, vice ordförande och/eller 

ansvarigt kommunalråd samt respektive kommuns ledande tjänsteman har närvaro- och 

yttranderätt vid sammanträde med direktionen. 

 

Revisorerna har närvarorätt i de ärenden där de har yttranderätt. 

 

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

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

 

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

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

överläggningarna. 

 

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

sammanträden med direktionen i den omfattning direktionen beslutar. 

 

Direktionen har möjlighet att hemställa att tjänstemän hos medlemskommunerna deltar i 

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

har att behandla. 

 

Protokoll 

 

§ 15 

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

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

 

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

aktuella paragrafen skall redovisas skriftligt innan den justeras. 

 

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

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

till. 

 

Protokollet från varje sammanträde skall tillställas kommunstyrelsen i respektive 

medlemskommun och förbundets revisorer. 

 

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

enskilda som berörs av besluten i protokollet. 

 

Reservation 

 

§ 16 

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

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

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

innan sammanträdet avslutas. 

 

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

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

som har fastställts för justering av protokollet. 

 

Delgivning 

 

§ 17 

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

stämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

 

§ 18 

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

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

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

bestämmer direktionen vem som skall underteckna handlingar. 

 

Samråd 

 

§ 19 

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

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

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

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

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

upplysningar från direktionen. 

 

Processbehörighet 

 

§ 20 

Direktionen och verkställande tjänsteman för förbundet får själv eller genom ombud  

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

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

lag eller förordning. 

 

Ikraftträdande 

 

§ 21 

Detta reglemente träder i kraft när den har godkänts av förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige och gäller från och med den 1 januari 2017. 

 

 

 

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

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

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

 
Underskottet beror på en rad faktorer däribland högre kostnader för personal och 
pensionsavsättning samt lägre intäkter för externutbildningar, vilket kan härledas till 
pandemin. 
 
I Stenungsunds kommuns bokslut för 2020 finns en uppbokning om 3 017 tkr avseende 
SBRF:s underskott. Detta innebär att 228 tkr kommer att belasta resultatet för kommunen 
2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomiska konsekvenser 
I Stenungsunds kommuns bokslut för 2020 finns en uppbokning om 3 017 tkr avseende 
SBRF:s underskott. Detta innebär att 228 tkr kommer att belasta resultatet för kommunen 
2021. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-27 
Hemställan från SBRF angående budgetunderskott 2020 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se  
maria.holmberg@stenungsund.se  
lars.klevensparr@rsgbg.se  
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Uppsägning av förvaltningsavtal med Stenungsundshem och 
återtagande av drift och projektering av fastigheter i egen regi   

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att säga upp förvaltningsavtalet mellan Stenungsunds kommun 
och Stenungsundshem AB. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna de 
eventuella avtal och överenskommelser som krävs. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återta fastighetsförvaltningen av kommunala lokaler från 
Stenungsundshem AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens drift- och projektorganisation gällande verksamhetslokaler är sedan 2015 
organiserad inom Stenungsundshem AB.  Kommunen och Stenungsundshem AB har de 
senaste åren förändrats. För närvarande befinner kommunen sig i en expansiv fas med en 
växande befolkning och ett växande fastighetsbestånd. Dessutom står kommunen inför stora 
investeringar för att möta efterfrågan på välfärdstjänster. För att säkerställa ett så effektivt och 
ändamålsenligt arbete med fastigheter som möjligt har förvaltningen låtit utvärdera den 
nuvarande drift- och projektorganiseringen. I korthet framkommer det i utredningen att 
nuvarande organisation försvårar styrningen, att kommunen som ägare är en för svag 
beställare samt att förväntade stordriftsfördelar inte har förverkligats. Bedömningen är att en 
samlad fastighetsorganisation i egenregi skulle stärka helhetsperspektivet, minska 
administrationen och ge förutsättningar för ett närmare samarbete och möjlighet till bredare 
helhetssyn. Förslaget är därför att kommunen säger upp det avtal som reglerar 
Stenungsundshems omhändertagande av kommunens fastigheter och att kommunen inrättar 
en egen organisation för ändamålet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Organisering av fastighetsförvaltning 
Lokaler är kommunens näst största utgiftspost. Omsättningen var 2020 cirka 175 miljoner 
kronor exklusive investeringar. En effektiv hantering och styrning av kommunala lokaler vad 
gäller exempelvis lokalresurs-, underhålls- och projektplanering har en stor effekt på den 
kommunala ekonomin i sin helhet.  
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Hur ägande och förvaltning av verksamhetslokaler ser ut skiljer sig från kommun till 
kommun. I en del kommuner finns såväl ägandet som ansvaret för förvaltning av fastigheter 
inom den kommunala förvaltningen. I andra äger kommunen fastigheterna men har valt att 
handla upp drift på entreprenad från externa leverantörer. Ytterligare en lösning är att förlägga 
hanteringen av verksamhetslokaler i ett aktiebolag. Det gemensamma målet är dock tydligt; 
det är viktigt att hitta organisatoriska former som skapar mesta möjliga effektivitet för de 
resurser som finns att tillgå utifrån respektive kommuns förutsättningar.  
 
Fastighetsförvaltning är av strategisk betydelse 
Den kommunala fastighetsverksamhetens roll är bidra till att det blir ”rätt” lokaler utifrån 
verksamheternas behov, politiska mål och ekonomiska ramar samtidigt som det handlar om 
att förvalta och bygga på ett effektivt sätt. Det finns därmed flertalet värden och faktorer som 
ska prioriteras mellan varandra. Dyra lokalkostnader leder till minskade resurser till 
verksamheten som ska verka i lokalerna. Samtidigt finns också ett direkt beroende mellan 
fastighetsförvaltningen och de samhällsbyggande delarna av kommunen då exempelvis 
detaljplaner och VA-utbyggnad sätter ramarna för var lokalerna kan placeras. Fastigheter har 
en miljöpåverkan, exempelvis genom materialval och hur energieffektiva lokalerna är. 
Miljöaspekten är därmed en ytterligare faktor som behöver tas om hand inom den samlade 
kommunala fastighetsförvaltningen. Fastighetsförvaltning handlar också om att säkerställa 
dagens behov men också att förstå framtida behov samtidigt som teknik och verksamheternas 
behov utvecklas kontinuerligt. Sammantaget är området kommunal fastighetsförvaltning 
oerhört komplext och behovet av olika kompetenser är stort. Utifrån ovanstående bedömer 
förvaltningen att det är viktigt med en välfungerande och effektiv 
fastighetsförvaltningsorganisation som kan väga in alla ovan perspektiv och prioriteringar på 
ett effektivt sätt. Sammantaget är den totala fastighetsverksamheten av strategisk betydelse 
kommunövergripande. 
 
Bakgrund 
I samband med att dåvarande fastighetschefen slutade våren 2014 stod kommunen inför ett 
vägskäl; att fortsätta som förut eller att samordna de fastighetstekniska resurserna inom 
dåvarande verksamheten Fastighet med Stenungsundshem AB, det kommunala 
bostadsbolaget. I diskussioner mellan Stenungsundshem och kommunen fastslogs att det 
fanns fördelar med att samordna verksamheterna, bland annat utifrån att kommunkoncernen 
hade en mycket liten grupp personer med fastighetskompetens, vilket var sårbart.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 (§ 174) att samordna kommunens tekniska 
fastighetsförvaltning med Stenungsundshem AB. Beslutet innebar en verksamhetsövergång 
där delar av kommunens dåvarande verksamhet Fastighet1 fördes över till Stenungsundshem 
AB. Kommunen kvarstod dock som ägare av kommunens lokaler. För att reglera hur 

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

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

 
Nuvarande organisation försvårar styrningen  
Utifrån dagens delade ansvar mellan bolag och kommun försvåras en sammanhållen 
styrnings- och prioriteringsprocess. Förvaltningen bedömer att det finns brister i den 
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nuvarande kommunala fastighetsförvaltningsorganisation som möjliggör ett sammanhållet 
och kommunövergripande perspektiv. Styrningen, där alla intressen vägs samman och där 
prioriteringar kan fastställas, försvåras av nuvarande organisering. Förvaltningen ser ett behov 
av att dessa olika kompetenser behöver vara närmre varandra organisatoriskt.   
 
Vad gäller avsaknaden av ett gemensamt helhetsperspektiv finns också brister gällande 
ansvarsfördelning.  
 
Kommunen är en svag beställare  
Idag saknas den fastighetstekniska kompetensen inom kommunen vilket också var syftet när 
avtalet ingicks då koncernen ville undvika att ha dubbla kompetenser inom den kommunala 
förvaltningen och bolaget. Detta generar dock en svårighet för kommunen, som ägare, att 
styra det strategiska och dagliga fastighetsarbetet. Bolagets medarbetare med ansvar för 
kommunala lokaler lyfter också detta som ett problem då man saknar en motpart med 
fastighetsteknisk kompetens hos ägaren (kommunen) att kunna diskutera prioriteringar med.  
 
Svårigheter att nå stordriftsfördelar 
Ett av målen i nuvarande förvaltningsavtal är att ”bolaget förväntas genom samordning, 
stordriftsfördelar och möjligheter till specialisering kunna hålla en hög servicenivå och 
kvalitet i fastighetsförvaltningen”. Mer än fem år efter att bolaget tagit över drift- och 
projektorganisation anser båda parter att inga stordriftsfördelar har möjliggjorts. De 
funktioner som flyttades över arbetar som en egen organisation inom bolaget.  
Anledningen till detta bedöms vara den skillnaden som finns mellan att förvalta bostäder och 
kommunala lokaler. Denna skillnad har gjort det svårt att skapa stordriftsfördelar inom 
bolaget, vilket inte förutsågs vid den utredning som låg till grund för att Stenungsundshem tog 
över verksamheten från kommunen. Samtidigt pekar inget på att andra mål i 
förvaltningsavtalet inte uppnåtts, exempelvis det rörande att fastighetsförvaltningen ska skötas 
med samma kvalitet hos Stenungsundshem som när kommunen själv skötte åtagandet.  
 
En administrativ överbyggnad 
För att kunna följa bolagets kostnader kopplat till förvaltningsavtalet följer kommunen upp 
bolagets kostnader. Den hantering har sedan avtalet ingicks effektiviserats men den bidrar 
fortsatt till en administration som inte fanns innan avtalets ingående. Utifrån att 
stordriftsfördelarna uteblivit genererar idag den administrativa överbyggnaden en kostnad 
totalt sett som inte hade uppkommit om fastighetsförvaltningsorganisationen var samlad inom 
kommunen.  
 
Förslag på förändring 
Kommunen och Stenungsundshem AB har de senaste åren förändrats. Idag byggs det mer och 
mer kommer att byggas. Det kommunala verksamhetslokalsbeståndet växer kontinuerligt och 
kommer så att göra kommande år. Utifrån det behöver också organisationen följa med 
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förändringen. Förvaltningens bedömning, utifrån den nulägesbild som beskrivits ovan, är att 
en omorganisation behöver genomföras. Det skulle ske genom ett återtagande motsvarande 
funktioner som flyttades till Stenungsundshem AB 2015. Förvaltningen bedömer att det skulle 
förtydliga helhetsansvaret, skapa en organisation med ett tydligare helhetsperspektiv samtidigt 
som det kan generera en minskad intern administration. Genom att samla all 
fastighetskompetens inom en organisation skulle ett nära samarbete också underlättas utifrån 
de många faktorer och kompetenser som behöver vägas samman vid strategiska beslut. Den 
nya organisationen ska därför möjliggöra för ett närmre samarbete mellan exempelvis 
lokalstrateger, drifts- och projektorganisation, fastighetsadministratör, Energi- & VVS-
ingenjör samt ekonomi- och servicefunktionen. Förändringen skulle också möjliggöra för en 
mer flexibel organisation kommuninternt som kan generera en förbättrad service mot 
kommunens verksamheter. Exempel på detta är att hårt belastade roller kan fördela sitt ansvar 
på fler personer genom en större organisations flexibilitet.   
 
Utifrån att aktuell personalgrupp, som hanterar kommunala lokaler inom bolaget idag, är 
fristående övrig personal som arbetar med bostäder bör en verksamhetsövergång inte påverka 
bolaget i någon högre grad. En fortsatt nära dialog och samverkan mellan bolagets och 
kommunens fastighetskompetenser bör dock säkerställas samt möjligheten att nyttja varandras 
kompetenser vid behov.  
 
Framåt 
Förvaltningen föreslår att en ny sammanhållen fastighetsorganisation tillskapas inom sektor 
stödfunktioner. Den närmare organisationen behöver utredas förvaltningsinternt. De 
medarbetare som idag arbetar med fastighetsrelaterade frågor inom kommunen och 
Stenungsundshem kommer att involveras för att skapa en så ändamålsenlig och effektiv 
organisation som möjligt. Denna dialog har inletts.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att förändringen ger kommunen större möjligheter att fatta mer 
välinformerade beslut och prioriteringar vilket leder till en mer kostnadseffektiv 
fastighetsförvaltning totalt sett. Kommunen har idag en budget för nuvarande 
förvaltningsavtal och bedömningen är att inga ytterligare medel krävs. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Verksamhetslokaler sätter ramar för den verksamhet som ska bedrivas. Dyra lokalkostnader 
kan också leda till minskade resurser till verksamheten som ska verka i lokalerna. Utifrån ett 
strategiskt perspektiv är därför fastighetsförvaltningen en viktig komponent för att 
verksamheterna ska få så stora möjligheter som möjligt att skapa en bra verksamhet för barn 
och unga.  
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Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fusionen och fusionsplanen mellan 
Stenungsundshem AB (556338-1325) och Solgårdsterrassen AB (556908–4717). 
Kommunfullmäktige ger kommunfullmäktiges ägarrepresentant fullmakt att underteckna 
fusionsplanen i egenskap av ägare till alla 37 525 aktier i moderbolaget Stenungsundshem 
AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2012 bildade Stenungsundshem AB dotterbolaget Solgårdsterrassen AB. Då 
förutsättningarna och syftet med bolaget ändrats har Stenungsundshem föreslaget att 
dotterbolaget fusioneras, det vill säga sammanslås, med moderbolaget.  

Stenungsundshem AB och Solgårdsterassen AB har upprättat en fusionsplan. Enligt planen 
ska Solgårdsterrassen AB:s samtliga tillgångar och skulder övertas av Stenungsundshem AB.  
 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsundshem AB bildade år 2012 dotterbolaget Solgårdsterassen AB med ändamålet att 
exploatera Solgårdsterassen. Av de handlingar som bilades vid beslut om att bilda 
dotterbolaget framgår att projektet Solgårdsterassen förväntades bli mycket kostsamt och att 
det därmed innebar ett stort ekonomiskt åtagande för Stenungsundshem som i sig skulle 
innebära en stor ekonomisk risk. I underlaget framgår vidare att kostnadsnivån vid byggnation 
av endast hyresrätter på Solgårdsterassen bedömdes vara väsentligt högre än vad marknaden 
kan betala. Därför övervägde Stenungsundshem blandade upplåtelseformer och samarbete 
med en eller flera samarbetspartners. Vid sidan av byggnadsrörelse och handel med 
fastigheter å ena sidan och förvaltningsverksamhet å andra sidan i samma bolag bedömdes det 
finnas risk för en annan och sämre beskattningsprincip för fastighetsförvaltningen. 
Bedömningen var att detta skulle kunna drabba de befintliga fastigheterna. För att hantera 
problematiken bildades dotterbolaget Solgårdsterassen.   
 
Då förutsättningarna och syftet med bolaget har ändrats har Stenungsundshem AB genom sin 
styrelse begärt att kommunfullmäktige ska godkänna att dotterbolaget fusioneras med 
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moderbolaget. Stenungsundshem AB är idag ägare till samtliga aktier i dotterbolaget. Med 
stöd av 23 kap. 28 § aktiebolagslagen ska Stenungsundshem AB genom fusion överta 
dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder utan att Solgårdsterassen AB går i likvidation. 
Solgårdsterassens upplösning är planerad till 3 månader efter fusionsplanens upprättande. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Styrelsen i Stenungsundshem AB bedömer att en fusion medför minskade kostnader och en 
effektivare administration. Stenungsundshem AB kommer att stå för samtliga kostnader i 
samband med fusionen.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet rör en fusion bedöms ärendet inte ha några konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-09 
Hemställan från Stenungsundshem att godkänna fusion av Solgårdsterrassen AB och 
Stenungsundshem AB 2021-08-02 
Protokoll styrelse samt fusionsplan 2021-07-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
ted.larnhem@stenungsundshem.se 
therese.allansson@stenungsund.se 

160

mailto:ted.larnhem@stenungsundshem.se


 

Stenungsunds kommun 

Strandvägen 15 

444 82 Stenungsund 

 

 

Begäran om godkännande av fusionsplan mellan Stenungsundshem AB (556338–1325) och  
Solgårdsterrassen AB (556908–4717) 
 

 

Moderbolaget med dess dotterbolag begär Stenungsunds kommunfullmäktiges godkännande av 
fusionen samt bifogade fusionsplan mellan bolagen Stenungsundshem AB (556338–1325) och 
Solgårdsterrassen AB (556908–4717) samt att kommunfullmäktige utser ett ombud som får fullmakt 
att underteckna fusionsplanen i egenskap av ägare till alla 37 525 aktier i moderbolaget 
Stenungsundshem AB. 

 

 

Stenungsund 2021-08-02 

 

 

Ted Lärnhem 
Verkställande direktör 
Stenungsundshem AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil 1 fusionsplan
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Protokoll från styrelsemöte per capsulam i Stenungsundshem AB (556338—1325) och 
Solgårdsterrassen AB (556908-4717) 

Plats: per capsulam 

5 1 Godkännande av fusionsplan mellan moderbolag och dotterbolag Moderbolaget Stenungsundshem 
AB med organisationsnummer 556338—1325 bildade dotterbolaget Solgårdsterrassen AB med 
organisationsnummer 556908—4717 år 2012. Då förutsättningarna och syftet med bolaget ändrats är 
förslaget att dotterbolaget fusioneras med moderbolaget. 

Beslut att: 
- Fusionera moderbolaget med dotterbolaget 
- godkänna fusionsplan se bilaga 
- ge VD i moderbolaget i uppdrag att ansöka om 

Stenungsunds kommunfullmäktiges godkännande av fusion och fusionsplan. 
Kommunfullmäktiges ägarrepresentant ges fullmakt att skriva under 

fusionsplanen.  VD i moderbolaget ansöker om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos 
Bolagsverket 

Detta protokoll signeras digitalt. 
Underskrifter Sekreterare: Per S. Asker jr  

För moderbolaget: Ordförande: Jan Rudén 
o 

 Vice ordförande: Helena Nävergårdh 

 Ledamot: Gunnar Pettersson 

 Ledamot Lennart Svensson 
 Ledamot Bo Karlsson 

För dotterbolaget.
  Ordförande: Jan Rudén 
 Ledamot: Gunnar Pettersson 
 Ledamot Lennart Svensson 
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VISMA 
Dokumentet år signerat med Visma Addos tjänst för digital signering  

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan  

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument. 

 

BanklD 
Serienummer: K39YG32FvZLRqTFEL27u/w Bo 

Lars Allan Karlsson 

2021-07-12 1 1 :22 

 

Bank") 
Serienummer: olF9WAzwMM liCMXYLSahQ 

JAN RUDÉN 

2021 -07-14 10.29 

 

BanklD 
Serienummer: BrsDOF+tSCQEUUOYEaoyyQ 

Liz Helena Nävergårdh 

2021-07-26 12:45 

Detta dokument ör signerat med Visma Addos tjänst för digital 
signering Certifikat i de a dokument säkra och validerade med hjälp 
av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet. 
Dokunnentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från 
en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i 
PDF-filen och l<an användas för godkännande i framtiden. 

 

Bank") 
Serienummer: s65ValYZOGz]3dgPQiH8Yg 

PER ASKER 

2021-07-1 2 12:05 

BanklD 
Serienummer: gjr5DdroPWP1 BePyxqpcWQ 

LENNART SVENSSON 

2021-07-14 13:47 

o 

 BanklD

  
Serienummer: HB6GWrrZiK1 +StMVbZY47w 

GUNNAR PETTERSSON 

2021-07-27 1 8:09 

Hur man verifierar att dokumentet är i original 
Detta dokument är skyddat med etc Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierac i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet ar oförändrat. 
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokurnentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https.•//vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemldValidation 
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FUSIONSPLAN VID ABSORPTION AV HELÄGT DOTTERBOLAG 

Stenungsundshem AB med organisationsnummer 556338—1325, moderbolag med säte i Västra 
Götalands Län i Stenungsunds kommun och Solgårdsterrassen AB med organisationsnummer 
556908—4717, dotterbolag med säte i Västra Götalands Län i Stenungsunds kommun har denna dag 
upprättat en fusionsplan enligt följande. 

Båda bolagen är privata aktiebolag. 

Moderbolaget är idag ägare till samtliga aktier i dotterbolaget. Med stöd av 23 kap. 28 5 
aktiebolagslagen skall moderbolaget genom fusion överta dotterbolagets samtliga tillgångar och 
skulder utan att dotterbolaget går i likvidation. 
Dotterbolagets upplösning är planerad till 3 månader efter fusionsplanens upprättande. 

Det förekommer inga innehavare av teckningsoptioner, konvertibler och andra värdepapper med 
särskilda rättigheter i dotterbolaget. 
Moderbolaget skali stå för alla kostnader i samband med fusionen. 
Arvode eller annan särskild förmån med anledning av fusionen har inte betalats till styrelsen eller den 
verkställande direktören. Arvode till revisorn med anledning av granskning och yttrande över 
fusionsplanen skall betalas enligt faktura. 

Styrelsen bedömer att fusion medför minskade kostnader och effektivare administration. Det finns 
inga ytterligare omständigheter som kan vara av vikt för bedömningen av fusionens lämplighet. 

Stenungsund den .  
Stenungsundshem AB 

Jan Rudén 
Namnförtydligande 

Helena Nävergårdh 
Namnförtydligande 

 Gunnar Pettersson 
Underskrift Namnförtydligande Solgårdsterrassen AB 

Un erskrift
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Jan Rudén 
Namnförtydligande 

Gunnar Pettersson 
Namnförtydligande 

Lennart Svensson 
Namnförtydligande 

Ovanstående fusionsplan godkännes av aktieägare till samtliga aktier i Stenungsundshem 
AB. 

 
Underskrift Namnförtydligande 

För Stenungsunds kommun 
Organisationsnummer 212000—1298 
Genom fullmakt
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Redovisning av oavslutade motioner 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35 § 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. 
 
Totalt finns sju obesvarade motioner, varav två bereds av beredningar. Två obesvarade 
motioner är äldre än ett år.  
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35 § 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. 
 
Totalt finns sju obesvarade motioner, varav två bereds av beredningar. Två obesvarade 
motioner är äldre än ett år.  
 
De obesvarade motionerna är: 
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Motion och motionär Anmäld till 
kommunfullmäktige 

Beredningsansvar Prognos/kommentar 

Motion - Social hänsyn vid 
upphandlingar initierad av 
Moderaterna 
 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-06-10 §130 

Motionen har av kommunfullmäktiges 
presidium remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Utredning pågår inom förvaltningen 

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

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-03-04 §60 
 

Motionen har av kommunfullmäktiges 
presidium remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Utredning pågår inom förvaltningen.  

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

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-01-21 §38 
 

Motionen har av kommunfullmäktiges 
presidium remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

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

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

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-01-21 §39 
 

Motionen har av kommunfullmäktiges 
presidium remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

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

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

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2020-12-17 §226 
 

Motionen har av kommunfullmäktiges 
presidium remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

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

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2020-03-05 § 42.  

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

Hanteras inom Ekonomi- och 
personalberedningen 

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

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2019-10-10 § 135.  

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

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

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-23 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Översyn av valdistrikt inför det allmänna valet 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att de tidigare valdistrikten Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön, 
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd, Brudhammar-Kopper-Kristinedal och Hasselbacken-
Uppegårdsvägen delas upp i fem distrikt varvid ytterligare ett distrikt skapas. Gränser och reviderade 
namn framgår av bilaga 1 daterad 2021-06-08. 

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos länsstyrelsen om att valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen 
trots få röstberättigade ska kvarstå i nuvarande utformning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har sett över huruvida valdistrikten i kommunen behöver revideras inför det 
allmänna valet 2022 för att följa vallagens krav på antal röstberättigade. Befolkningen i 
valdistrikten i de centrala delarna av kommunen förväntas öka på grund av byggnationer i 
området vilket gör att ett nytt valdistrikt behöver skapas. Valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen 
har däremot för lågt antal röstberättigade varför kommunen behöver söka anstånd hos 
länsstyrelsen för att få behålla valdistriktet i befintlig utformning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunen ska enligt vallagen året innan ordinarie val till riksdagen se över sina valdistrikt 
för att tillse att de omfattar mellan 1000 – 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl 
får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. På förslag av 
kommunfullmäktige är det länsstyrelsen som beslutar om kommunens indelning i valdistrikt. 
 
Valnämnden har sett över befintliga valdistrikt och kan konstatera att de behöver omarbetas 
för att leva upp till vallagens krav. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 
1 mars år 2021 samt uppskattning av beräknad inflyttning och pågående 
bostadsbyggnadsprojekt. Valnämnden noterar att givet kommunens byggnationsplaner 
riskerar vissa av de valdistrikt som ligger kommunens centrala delar att omfattas av för många 
röstberättigade. Med anledning av detta föreslår valnämnden att fyra valdistrikt ritas om och 
bildar fem valdistrikt. Antalet valdistrikt i kommunen kommer därmed att öka från 15 till 16. 
De berörda valdistrikten är Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön, Doterödsväg-
ParkersGård-Nytorpshöjd, Brudhammar-Kopper-Kristinedal och Hasselbacken-
Uppegårdsvägen. 
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Valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen når med sina 729 röstberättigade inte upp till vallagens 
krav. Valdistriktet är glest befolkat och utgörs av landsbygden öster om tätorten Jörlanda. 
Valnämnden bedömer att den geografiska placeringen gör det svårt att förändra valdistrikten i 
dagsläget. Planerade byggnationer i kommunens södra delar kan på troligen på sikt påverka 
underlaget. Med anledning av detta föreslår nämnden att kommunfullmäktige ansöker om 
anstånd hos länsstyrelsen att få behålla valdistriktet i befintlig utformning. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Valnämnden bedömer att ytterligare ett valdistrikt innebär ökade kostnader för 
valadministrationen eftersom det behöver rekryteras fler röstmottagare och ytterligare en 
vallokal behöver hyras. Bedömningen är emellertid att kostnaderna kan hanteras inom ram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet hanterar indelning i valdistrikt och berör inte barn då dessa inte är röstberättigade. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-13 
Valnämnden 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse till valnämnden 2021-05-06 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 1 daterad 2021-06-08 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 2 daterad 2021-05-28 
Karta befintliga valdistrikt, bilaga 3 daterad 2021-06-08 
Karta Gilltorp-Rämma-Högen, bilaga 4 daterad 2021-06-08 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2021-06-16

  
 
 
 
 
§ 2 Dnr: VN 2021/1 
 
Översyn av valdistrikt inför riksdags-, region- och kommunval 2022 
 
Beslut 
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att de tidigare valdistrikten Stenungestrand-Stenungsön-S 
Askerön, Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd, Brudhammar-Kopper-Kristinedal och 
Hasselbacken-Uppegårdsvägen delas upp i fem distrikt varvid ytterligare ett distrikt skapas. 
Gränser och reviderade namn framgår av bilaga 1 daterad 2021-06-08. 

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos länsstyrelsen om att valdistriktet Gilltorp-
Rämma-Högen trots få röstberättigade ska kvarstå i nuvarande utformning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valdistrikten inom Stenungsunds kommun behöver revideras inför det allmänna valet 2022 
för att följa vallagens krav på antal röstberättigade. Befolkningen i valdistrikten i de centrala 
delarna av kommunen förväntas öka på grund av byggnationer i området vilket gör att ett nytt 
valdistrikt behöver skapas. Valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen har däremot för lågt antal 
röstberättigade varför kommunen behöver söka anstånd hos länsstyrelsen för att få behålla 
valdistriktet i befintlig utformning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-06 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 1 daterad 2021-06-08 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 2 daterad 2021-05-28 
Karta befintliga valdistrikt, bilaga 3 daterad 2021-06-08 
Karta Gilltorp-Rämma-Högen, bilaga 4 daterad 2021-06-08 
 
 
Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 
Sophie.nygren@stenungsund.se  
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Sophie Nygren Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Översyn av valdistriktsindelningen inför allmänna valen 2022 

 
Förslag till beslut 
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att de tidigare valdistrikten Stenungestrand-Stenungsön-S 
Askerön, Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd, Brudhammar-Kopper-Kristinedal och 
Hasselbacken-Uppegårdsvägen delas upp i fem distrikt varvid ytterligare ett distrikt skapas. 
Gränser och reviderade namn framgår av bilaga 1 daterad 2021-06-08. 

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos länsstyrelsen om att valdistriktet Gilltorp-
Rämma-Högen trots få röstberättigade ska kvarstå i nuvarande utformning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valdistrikten inom Stenungsunds kommun behöver revideras inför det allmänna valet 2022 
för att följa vallagens krav på antal röstberättigade. Befolkningen i valdistrikten i de centrala 
delarna av kommunen förväntas öka på grund av byggnationer i området vilket gör att ett nytt 
valdistrikt behöver skapas. Valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen har däremot för lågt antal 
röstberättigade varför kommunen behöver söka anstånd hos länsstyrelsen för att få behålla 
valdistriktet i befintlig utformning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunen ska enligt vallagen året innan ordinarie val till riksdagen se över sina valdistrikt 
för att tillse att de omfattar mellan 1000 – 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl 
får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. På förslag av 
kommunfullmäktige är det länsstyrelsen som beslutar om kommunens indelning i valdistrikt. 
 
Förvaltningen har sett över befintliga valdistrikt och kan konstatera att de behöver omarbetas 
för att leva upp till vallagens krav. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 
1 mars i år samt uppskattning av beräknad inflyttning och pågående bostadsbyggnadsprojekt. 
Förslagen på de nya distrikten presenteras i kartportalen Kartor-Stenungsunds kommun 
 
Valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen når med sina 729 röstberättigade inte upp till vallagens 
krav. Förvaltningen gör bedömningen att den geografiska placeringen gör det svårt att 
förändra valdistrikten i dagsläget. Planerade byggnationer i kommunens södra delar kommer 
troligen att påverka underlaget till kommande val. Detta sammantaget gör att förvaltningen 
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föreslår att kommunfullmäktige ansöker om anstånd hos länsstyrelsen att få behålla 
valdistriktet i befintlig utformning. 
 
Förvaltningen föreslår att ett nytt valdistrikt bildas för att undvika att valdistrikten i de 
centrala delarna av kommunen överstiger 2000 röstberättigade. De fyra tidigare valdistrikten 
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön, Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd, 
Brudhammar-Kopper-Kristinedal och Hasselbacken-Uppegårdsvägen delas upp i fem 
valdistrikt. Detta innebär att kommunen kommer att utöka antalet valdistrikt från 15 till 16. 
Namnförslagen har tagits fram i samråd med valnämndens ordförande och presenteras i 
tabellen nedan.  
 
Valdistrikten 2018 Namnförslag 2022 
Smundstorp-Groland-Åketorp Oförändrat 
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön Oförändrat 
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd Doterödsvägen-Nyborg 
Brudhammar-Kopper-Kristinedal Oförändrat 
Hasselbacken-Uppegårdsvägen Oförändrat 
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum Oförändrat 
Kyrkenorum Oförändrat 
Hallerna-Strandkärr Oförändrat 
Strandnorum-Kåkenäs Oförändrat 
Näs-Apleröd-Stripplekärr Oförändrat 
Berg-Käderöd-Hällesdalen Oförändrat 
Svenshögen-Ucklum Oförändrat 
Getskär-Valeberget Oförändrat 
Anrås-VästraTorp-Saxeröd Oförändrat 
Källsby-Sävelycke-Timmervik Oförändrat 
Gilltorp-Rämma-Högen Oförändrat 
Nytt distrikt ParkersGård-Kvarnberget-Solgårdsterassen 

 
 

Valdistrikten 2018 
Antal röstberättigade 
per 31 mars 2021 

Smundstorp-Groland-Åketorp 998 
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön 1699 
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd 1827 
Brudhammar-Kopper-Kristinedal 1528 
Hasselbacken-Uppegårdsvägen 1582 
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum 1219 
Kyrkenorum 963 
Hallerna-Strandkärr 1359 
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Strandnorum-Kåkenäs 1110 
Näs-Apleröd-Stripplekärr 1086 
Berg-Käderöd-Hällesdalen 1223 
Svenshögen-Ucklum 1663 
Getskär-Valeberget 1355 
Anrås-VästraTorp-Saxeröd 1089 
Källsby-Sävelycke-Timmervik 1222 
Gilltorp-Rämma-Högen 729 

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ytterligare ett valdistrikt innebär ökade kostnader för valadministrationen eftersom det 
behöver rekryteras fler röstmottagare och ytterligare en vallokal behöver hyras. Dessa 
kostnader finansieras inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet hanterar indelning i valdistrikt och berör inte barn då dessa inte är röstberättigade. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-06 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 1 daterad 2021-06-08 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 2 daterad 2021-05-28 
Karta befintliga valdistrikt, bilaga 3 daterad 2021-06-08 
Karta Gilltorp-Rämma-Högen, bilaga 4 daterad 2021-06-08 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
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 Gilltorp-Rämma-Högen
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Till Kommunstyrelsen Stenungsund 2021-06-07                                                                                                                                    

Ordförande

Olof Lundberg


 Stenungskolans lokaler som en framtida mötesplats, föreningarnas hus och allaktivitetshus


Vi önskar att kommunen kan stödja och samarbeta med Stenungsunds föreningsliv genom att 
erbjuda lokaler/ mötesplatser på Stenungskolan från hösten 2023.


Vår organisation heter Rädda Barnen och har arbetat i kommunen sedan 1969.

Vi har aldrig haft en möjlighet att ha en egen fast lokal på grund av föreningens ekonomi. Man kan 
säga att vi har ambulerat runt.

De senaste två åren har vi äntligen kunnat andas ut i det gamla kommunhuset vid 
Göteborgsvägen. Tack vare kommunen fick vi tillgång till två rum på bottenvåningen. 

Vi är mycket tacksamma för detta. Det har hjälpt oss med vårt arbete med ungdomar, föräldrar 
och läxläsning. 


 Stenungskolans verksamhet ska förändras och det gamla kommunhuset rivas, så nu önskar vi en 
egen lokal, ett klassrum, på Stenungskolan där vi kan fortsätta vår verksamhet.


Vår verksamhet består av: läxläsning, kvinna-barn träffar, separata samtalsgrupper för flickor och 
pojkar med olika teman, stöd och samtal för ensamstående föräldrar och flyktingbarn.

På grund av vår verksamhet behöver vi en fast lokal där vi kan vara tillgängliga när det behövs 
både dag- och kvällstid.

Många av oss i föreningen är seniorer och kan arbeta både dagar och kvällar.


Föreningarnas hus/ Allaktivitetshus


Vår vision är att flera föreningar kan finnas under samma tak. Så småningom kunde detta leda till 
ett värdefullt samarbete mellan föreningarna.

Vi som barn- och ungdomsorganisation önskar att det skulle finnas även en verksamhet för 
ungdomar i huset.

En absolut viktig sak är ett café som navet i huset. Öppet hela dagen och kvällen.

Nuvarande fotbollsplan skulle bli ett perfekt utegym för hela Stenungsunds befolkning.

Platsen har ett perfekt läge för detta, synligt, centralt och med parkeringsmöjligheter i närheten.

En engångs investering för kommunen men en stor vinst för folkhälsan.

Alla ges en möjlighet att träna efter sina förutsättningar.


Rädda Barnens lokalförening i Stenungsund


___________________________________

  Sylvia Wallin, ordförande


  E-Mail: lf.stenungsund@medlem.rb.se

  Tel nr: 076-8384256


182



183



KALLBADHUSET SUNDET 
Skrivelse
2021-06-08  
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 ’En gränsöverskridande mötesplats vad gäller samhällsklasser och 
generationer, tillgänglig både för grupper samt individer. En mötesplats öppen 
året runt som balanserar och stimulerar turismen och befolkningsutvecklingen 
samt skapar samarbeten med befintliga aktörer inom kommun & närområde. 
Projektet fokuserar på social hållbarhet och god hälsa (psykisk+fysisk) i relation 
till EU ’s globala mål, nr.3 (god hälsa & välbefinnande) samt nr.11 (hållbara 
städer och samhällen).’
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Kallbadhuset Sundet 
Stenungsunds nya kallbadhus och mötesplats 

 Kallbad som naturupplevelse är något som allt fl er dras 
till, därför är tiden mogen för att utveckla den vackra platsen 
Sundet. Stenungsunds historia målas upp med nya penseldrag 
i en modern nutida skepnad – som tydligt bygger på den 
bohuslänska kulturen och har havet som mittpunkt. 
 Så i takt med att intresset för de ro- och hälsogivande 
eff ekterna som kallbad ger har ökat, vill vi i Föreningen 
Kallbadhuset Sundet säga att vi står redo att genomföra detta 
unika projekt som tar avstamp i Stenungsunds historia och som 
här redovisas med ett genomarbetat arkitektförslag.

Kallbadhuset i förgrunden, varmbadhuset på Stenungsön i bakgrunden. ca 1925 Bilder från Marika Berglund.
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Projektet
En mötesplats där det känns att man lever 

 Vår vision är ett kallbadhus med bastu i Stenungsund, en 
gränsöverskridande mötesplats, öppen för alla året runt – där 
alla generationer och människor med olika bakgrund kan mötas 
och bada tillsammans.

Turism, historia och välbefi nnande

 Kallbadhuset Sundet balanserar turismen och lockar besökare 
året runt till regionen, samtidigt som platsen värnar om 
lokalinvånarnas fysiska och mentala välbefi nnande. En vacker 
plats där människor kan återknyta till naturen och havet. En 
plats där historia möter nuet, och fortsätter vidare i generationer 
i framtiden. 
 Kallbadhuset kommer harmonisera med den naturliga 
miljön och smälta in i landskapet. Ett ställe för återhämtning 
och där besökarna samlar energi. Känslan av tillhörighet 
och erbjudande av fysiska aktiviteter samt engagemang på 
kallbadhuset kommer ytterligare stärka fysiskt och mentalt 
välbefi nnande hos besökarna. 

Kallbadhuset Sundet skapar möjligheter för samarbeten med 
aktörer inom kommunen samt närområdet och agerar som en 
naturlig partner till skolor där forskning, lärande om miljö- och 
marina frågor kan utforskas vidare. Lokalen är dessutom öppen 
för evenemang och aff ärskonferenser, Kallbadhuset Sundet 
önskar bredda synen på vad ett kallbadhus kan agera som och 
öka synen på dess användningsområde.

Kallbadhuset Sundet. Vy mot havet, mot duschhuset och bastu.  
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Hälsa i fokus 

Hälsan är den röda tråden i projektet som nu är viktigare än 
någonsin. Vi vill bidra till utökad social hållbarhet genom att 
skapa en tillåtande mötesplats, där hela människans kropp och 
själ både ses och bemöts. 

Projektet arbetar för EU’s globala mål för hållbar utveckling 
mot 2030 och fokuserar på nr.3 God hälsa och välmående och 
nr.11 Hållbara städer och samhällen samt barnkonventionens 
rätt till bästa möjliga hälsa. Projektets utveckling sker 
naturligtvis i harmoni med tillgänglighet.

Allmänna varm- och kallbadhuset, Stenungsund.  Bilder från fb -grupp �Du vet att du är från Stenungsund�Förslag till nya kallbadhuset med bastu. Vy mot land. 
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Vi är stolta över vårt färdiga arkitekurförslag där 
designen harmoniserar med visionen om mångfalden 
och en gränsöverskridande mötesplats - öppen för alla 
generation och samhällsgrupper. 

Platsens läge

Förslaget är placerat på en kommunägd mark vid Nösnäs 
Udde med fantastisk läge. Det finns ingen detaljplan för 
marken som är placerad mellan detaljplanerna 113 och 277 
som båda har upphävt strandskydd. Projektet har starka 
grunder för att ansöka om upphävning av strandskyddet 
även här, då projektet är öppet för allmänheten samt skapar 
en naturlig mötesplats. Anläggningen måste vara i och nära 
hav. Natura 2000 samt riksintresset för naturvård finns ej på 
marken för projektet. 

Vår ambition är att agera så miljövänligt som möjligt 
och värna om havsmiljön som vi älskar. Vid genomförande 
planeras minimal skada/förbättring av miljön vid och 
omkring projektets byggnation.
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Platsens läge

Projektets placeringen överensstämmer med Stenungsunds 
Kommuns planerade expansion söderut och med det i åtanke kommer 
projektets placering ligga mitt i centrum. 

Med gångavstånd från befi ntliga samt framtida bostäder kommer 
projektet att ha väldigt god tillgänglighet till kollektivtrafi k samt gång, 
cykeltrafi k men även båtbesökare. 

En plats älskad av många 

Platsen är redan idag etablerad för fysiskt och psykiskt välmående 
med närhet till den befi ntliga badplatsen, den välanvända hälsostigen 
samt segelsällskapet vilket gör att befolkningen redan är medveten 
om platsen som rekreationsområde inom hälsa och välbefi nnande.  

Placeringen är baserad utifrån en antropologisk undersökning där 
kallbadares behov, boende i stenungsund och omnejd, styrde valet av 
plats. 

Kommunens tidigare placeringsförslag på kallbadhus har ej varit 
uppdaterade mot Stenungsunds nuvarande framtidsutveckling samt 
som arbetsmetod till projektet har en antropologisk undersökning 
utförts där slutsatsen är att det föreslagna läget är mer fördelaktiga ur 
användarnas synpunkt. 

Projektets föreslagna placering skapar även en möjlighet för 
Stenungsund att få ett fysiskt projekt som bokstavligen med sin 
placering välkomnar dig till Stenungsund. Läget för Kallbadhuset 
inbjuder till en välkomnande mötesplats som fokuserar och 
profi lerar Stenungsund till en social hållbar badort igen.
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Slutord 
 
 Vårt förslag är att kommunen främjar och 
stöttar föreningens projektförslag genom att 
hjälpa föreningen att undersöka markens 
möjlighet för vidareutveckling av projektet 
samt erbjuda ett ekonomiskt fördelaktigt/
realistiskt arrende, prövar bygglov samt 
strandskyddsdispens.     
Projektet hade stärkts samt påskyndats av att 
ha en/några få kontakter på kommunen för 
att förenkla processen. Vi tar gärna emot era 
tankar på hur vårt samarbete kan se ut samt 
utvecklas. 

Stenungsunds kommun växer och vi följer 
med stor entusiasm visionen för år 2035 med 
befolkningsmål på 35 000 invånare.

Vi delar kommunens tro på framtiden 
och utvecklingen med ett aktivt centrum där 
Kallbadhuset Sundet är en knutpunkt som 
förbinder historia och kultur. Stenungsunds 
kommun är en naturlig partner med sin 
historia som badort och tidigare diskussion 
om att om att återskapa kallbadhus i översikts-
planen. Stenungsund är en badort som nu får 
en ny dimension som bjuder in året runt.

Att förverkliga Kallbadhuset Sundet 
tillsammans med kommunen samt näringsliv 
är grunden för projektet. Projektet baseras 
på en kontinuerlig kommunikation och 
samarbete över gränserna mellan medborgare, 
näringsliv och kommun. 

Kallbadhusets nytta och syfte är ett 
angeläget intresse som ger långsiktiga fördelar 
för samhället Stenungsund och hela regionen. 
Därför ser vi vårt samarbete som en viktig 
förutsättning och en måste för att vi ska kunna 
gå vidare till nästa steg i projektet. 

Vy mot land, Kallbadhuset Sundet. 
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Föreningen

 Styrelsen består av en projektgrupp och en föreningsgrupp 
samt en rådgivande grupp. Totalt 20-tal personer. Det tillkommer 
kontinuerligt nya personer till styrelsen och dess rådgivande grupp. 
 Maj 2021 började föreningen registrera medlemmar samt 
medlemsavgifter och efter ca 1 vecka hade vi 120 betalande 
medlemmar och antalet ökar varje dag. 
Föreningen har en maillista på ca 250 personer. Facebookgrupp på 
>770 personer, en extern Facebook-kallbadsgrupp på närmare 200 
personer och ett Instagram-konto, >190 följare. 

Föreningen har i framtiden planer på att skapa samarbeten med 
föreningar, näringsliv samt kommun för engagemang och event. Det 
för att bredda synen på vad ett kallbadhus kan agera som och bjuda 
in till. Förslag på framtida samarbetspartner är: Naturskyddsfören-
ingen, 8-fjordar, Molekylverkstan, Kajakföreningen, Friskis&Svettis, 
gallerier, Scouterna, restauranger m.fl. 

Duschhuset, Kallbadhuset Sundet.
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Föreningen

Föreningen bildades den 2020-11-04 och registrerades hos 
Skatteverket 2020-12-09. 

Föreningen syfte: 
Föreningen ska verka för och driva uppförandet av 

Kallbadhuset Sundet i Stenungsund. När kallbadhuset är uppfört 
ska föreningen  samt dess medlemmar ansvara för verksamheten 
och driften av Kallbadhuset Sundet.

Föreningens versamhetsidé: 
Driva föreningen så att vi tillsammans utvecklar människor 

positivt - fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Kallbadhuset ska 
vara en naturlig samlingspunkt för boende i Stenungsund med 
omnejd och ökad turism.

Föreningen är utformad så att: 
• Den knyter an och förvaltar det kulturella arvet från  
 badmiljön om havsbad, varma som kalla.
• Alla som instämmer med föreningens stadgar, regler och  
 värdegrund är välkomna som medlemmar.
• Den ger tillfällen för spontana möten som främjar  
         gemenskap mellan människor och känslan av tillhörighet.
• De som aktivt deltar i föreningen kan medverka och ta  
 ansvar för föreningen utformning och vidareutveckling.
• Alla som vill, oavsett etnisk tillhörighet, religion, ålder,  
 kön, sexuell läggning,
• Könsöverskridande identitet eller uttryck, fysiska och  
 psykiska förutsättningar, får vara med i föreningen.

Detalj, duschuset. 
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Föreningen

Föreningsgrupp

Ann Christensen, ordförande & huvudman
Sandra Östberg, sekreterare 
Lina Fallenius, kassör & huvudman
Patrik Nilsson, utbildar sig till Wim Hof-instruktör

Projektgrupp

Pauline Algeröd, Arkitekt MSA 
Madeleine Olsson, Osteopat D:O MRSO Global-Spa konsult
Pia Ström, suppleant
Pia Witte, suppelant

Rådgivande grupp 

Ann H Haraldsson, VD & Turistchef Södra Bohuslän Turism
Jan Rehnberg, f.d stadsarkitekt, Stenungsunds kommun
Göran R Roos, senior rådgivare 
Arne Algeröd, senior arkitekt SAR MSA
Anders Jensen, styrelsemedlem(EU bidrag)Tubberöds bad & bastu
Tinna Harling, Processledare & planarkitekt 
Martin Bergman, VD för Göteborgsvarvet, Förbundschef &
       Göteborgs Friidrottsförbunds Kansli

Visualisering

Markus Bülow, www.markusbulow.com 

Kontakta oss för mer info:

www.kallbadhusetsundet.se
info@kallbadhusetsundet.se

facebook: Kallbadhuset Sundet 
Instagram: kallbadhusetsundet

Med vänliga hälsningar 
Föreningen Kallbadhuset Sundet

Vy från en av duscharna. 
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- Till kommunstyrelsens ordförande i Stenungsunds 

kommun.  
 

 
Vi vill med detta brev upplysa er om det kritiska läge som kommunens största idrottsförening 

befinner sig i samt se på möjliga lösningar tillsammans med Er då vi vet att folkhälsa är en prioriterad 

fråga i Stenungsunds kommun. Vi har en pågående dialog med Kultur och Fritid gällande 

föreningsstöd då Friskis&Svettis faller utanför ramen för de bidragsregler som gäller idag.  

Vi befinner oss just nu i en ny verklighet med nya förutsättningar. Förutsättningar som ger oss stora 
utmaningar att klara av våra fasta kostnader och överleva sommaren för att finnas kvar här när 
restriktionerna lättar och behovet av fysisk aktivitet kommer att vara större än någonsin.   
 
Idrottsföreningen Friskis&Svettis har funnits i Stenungsund i över 30-år och hållit mer än 5% av 

kommunens invånare i rörelse. Idén om att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet 

för alla finns med i allt vi gör och i vårt gemensamma arbete för en jämlikare hälsa. Ett folkhälsomål 

som står högt på agendan i dessa dagar.  

Det som skiljer oss åt från de kommersiella aktörerna i vår bransch, förutom att vi är en idéburen 

ideell organisation, är att vi vill finnas för ALLA. Vi har förutom vår ordinarie verksamhet, träning för 

vissa specifika grupper som seniorer, personer med funktionsvariation, barn, mammor och familjer.  

Vi fick en fin start på 2020 med bra medlemstillströmning innan pandemin slog till i mars. Detta 

tillsammans med lojala medlemmar som stöttade sin förening och bidrag från olika håll hjälpte oss 

genom 2020. Så kom 2021 med en betydligt sämre start och hårdare restriktioner. Vi har tappat ca 

50% av våra medlemmar och ca 75% av våra intäkter första kvartalet 2021 jämfört med ett normalt 

år.  

Till skillnad från många andra idrottsföreningar i Stenungsund så har vi en egen lokal med fasta 

kostnader där hyresvärden kräver hyra oavsett hur det ser ut på intäktssidan. Vi tog till snabba 

åtdragningar på kostnadssidan med bl.a. anstånd på leasing, uppsägning av personal, inköpsstopp 

osv. för att klara av detta. Vi söker alla bidrag vi har rätt att söka och har erhållit en del stöd från 

kommunen, RF och Omställningsstödet från Staten. Vår hyresvärd har sökt och fått hyreslättnad 

vilket han gav oss under en tid.  

Nu har vi dock kommit till ett läge där det ser mycket kritiskt ut och där vi behöver all hjälp vi kan få 

för att finnas kvar här i höst.  

Vi vill med denna skrivelse öppna upp för ett tätare samarbete med kommunen och en översikt av 

bidragsreglerna för föreningsstöd och ser fram mot Er återkoppling.  

 

Stenungsund 18 maj 2021 

IF Friskis&Svettis Stenungsund 

Genom verksamhetsledare Magdalena Gunnberg och ordförande Adam Thornberg  
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-06-15 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 92. Årsredovisning för GR avseende år 2020 

Diarienummer: 2020-00156 

Beslut  

Föreliggande årsredovisning för Göteborgsregionen (GR) för år 2020 

huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys fastställs.  

 

Årsredovisningen översänds till medlemskommunerna för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet  

Ett förslag till årsredovisning för GR 2020 har tagits fram enligt bilaga. GR 

uppvisar för verksamhetsåret 2020 ett negativt resultat på 5 002 tkr vilket 

däremot är 4 748 tkr bättre än beslutad budget. GR:s omsättning uppgick till 

556 854 tkr, varav 77 653 tkr (14%) finansierats genom årsavgifter till GR och 

där 41 064 tkr i årsavgifter sedan vidaretransfererats till andra regionala 

samverkansorganisationer. Den sammanställda redovisningen för GR och 

dotterbolagen visar ett negativt resultat på 24 162 tkr och med en omsättning 

på 833 347 tkr. GR gör bedömningen att kommunallagens krav på god 

ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2020 är uppfyllt.  

Beslutsunderlag  

Årsredovisning för GR 2020 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Pernilla Övermark  

Ordförande 

 

Camilla Widman 

Justerare 

 

Kristian Vramsten  

Justerare 
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Årsredovisning 2020   1 (2) 
 

Förbundsfullmäktige – ärende 5 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef 

Datum: 2021-02-16, diarienummer: 2020-00156 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Årsredovisning för GR avseende 
år 2020 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås fastställa föreliggande årsredovisning för 

Göteborgsregionen (GR) för år 2020 huvudsakligen innefattande 

verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning 

och kassaflödesanalys. 

 

Förbundsfullmäktige föreslås översända årsredovisningen till 

medlemskommunerna för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till årsredovisning för GR 2020 har tagits fram enligt bilaga.  

 

Göteborgsregionen växer och hade vid utgången av det gångna året 1 041 850 

invånare. Tillsammans med våra medlemskommuner och samverkanspartners 

har vi fortsatt att utveckla GR som mötesplats och samverkansorgan i syfte att 

skapa mervärde. Årsredovisningen visar att medlemskommunerna anförtror 

sitt kommunalförbund angelägna uppdrag för att utveckla och genomföra 

insatser inom områden där gemensamt agerande stärker både den enskilda 

kommunen och Göteborgsregionen som helhet. GR har, likt andra 

organisationer i vår omvärld, påverkats av konsekvenserna av pandemin. 

 

GR uppvisar för verksamhetsåret 2020 ett negativt resultat på 5 002 tkr vilket 

däremot är 4 748 tkr bättre än beslutad budget. GR:s omsättning uppgick till 

556 854 tkr, varav 77 653 tkr (14%) finansierats genom årsavgifter till GR och 

där 41 064 tkr i årsavgifter sedan vidaretransfererats till andra regionala 

samverkansorganisationer.  

 

Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett negativt 

resultat på 24 162 tkr och med en omsättning på 833 347 tkr.  

 

GR gör bedömningen att kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning 

för verksamhetsåret 2020 är uppfyllt. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 252 förbundsstyrelsen 2021-03-19 

Årsredovisning för GR 2020 

 

197



Årsredovisning 2020      2 (2) 

Förbundsfullmäktige – ärende 5 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef 

Datum: 2021-02-16, diarienummer: 2020-00156 

 

  

 

 

Helena Söderbäck      

Förbundsdirektör 

 

 

Bo Andersson 

Ekonomichef 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Justeras:   1 (1) 

 

 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-03-19 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 252. Årsredovisning för GR avseende år 2020 

Diarienummer: 2020-00156  

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås fastställa föreliggande årsredovisning för 

Göteborgsregionen (GR) för år 2020 huvudsakligen innefattande 

verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning 

och kassaflödesanalys. 

 

Förbundsfullmäktige föreslås översända årsredovisningen till 

medlemskommunerna för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till årsredovisning för GR 2020 har tagits fram enligt bilaga.  

GR uppvisar för verksamhetsåret 2020 ett negativt resultat på 5 002 tkr vilket 

däremot är 4 748 tkr bättre än beslutad budget. GR:s omsättning uppgick till 

556 854 tkr, varav 77 653 tkr (14%) finansierats genom årsavgifter till GR och 

där 41 064 tkr i årsavgifter sedan vidaretransfererats till andra regionala 

samverkansorganisationer. 

Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett negativt 

resultat på 24 162 tkr och med en omsättning på 833 347 tkr.  

GR gör bedömningen att kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning 

för verksamhetsåret 2020 är uppfyllt. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för GR 2020 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

Miguel Odhner 

Justerare 
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GR:s årsredovisning 2020

2

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Visste du detta om 

Göteborgsregionen 

(GR) 2020?

11 000 elever 

antogs till 
nationellt program på 

gymnasieskola

207 personer 
är anställda på GR

En webbaserad intro-

duktionsutbildning 

för nya medarbetare 

inom vård och omsorg 

lanserades i april och 

har haft 6 148 unika 

besökare under året557 mkr

GR:s omsättning 

75,52 kr
var årsavgiften 

per invånare

Genom GR:s samordning av äldreomsorgs-lyftet har 300 medarbetare påbörjat utbild-ning till under-sköterska

14 procent 
av GR:s verksamhet 

finansieras genom 
årsavgifter från medlems-kommunerna

Årets digitala 
Gymnasie dagarna 
och Future Skills 

hade 24 000 
besökare och 

180 000 
monterbesök

Projektet ”Minska 
avfallsmängderna 

på äldreboenden” 
har hittills resulterat i en 

minskning av utsläppen 

med 1,2 ton koldioxid 

och minskade kostnader 

för avfallshämtning

126 projekt 

drevs på GR 

I slutet av året hade mer än 1 600 av kommunernasmedarbetare ett konto på Yrkesresan och projektet mer än 98 procent nöjda deltagare

Årets resultat: 

-5,0 mkr 
(budgeterat 

resultat

 -9,75 mkr)

900 personer 

har få
tt samhälls-

orientering via det 

regionala avtalet

203



GR:s årsredovisning 2020

5
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Vi lägger ett år med exceptionella samhällsutmaningar bakom oss. Coronaviruset 
drabbade världen och kom att utvecklas till en pandemi som påverkade oss alla. 
Proportioner och perspektiv har förändrats och det har vi tvingats att hantera. Det 
är i den kontexten som årsredovisningen för Göteborgsregionen (GR) ska läsas.
 
Verksamheten har framgångsrikt gjort stora anpassningar och vi konstaterar att leveransen på 
uppdraget är minst lika bra som tidigare år. Även om den till delar har genomförts på ett annat 
sätt.

I krissituationer är det viktigt för organisationer att ha en robust struktur som kan hantera 
komplexa arbetsuppgifter under tidspress. Det har många verksamheter fått erfara under det 
gångna året. Samma logik gäller för samverkan. Tillit och förtroende byggs långsiktigt genom 
ett gediget vardagsarbete med strukturer som binder samman olika aktörer, så att effektiviteten 
i det gemensamma arbetet uppnås. 

Under pandemin har vi prövat vårt samverkanslandskap och arbetat tillsammans för att 
hantera pandemins effekter inom förskola och skola, vård och omsorg, näringsliv samt arbets-
marknad. Kommunerna har genom GR arbetat tätt tillsammans med Västra Götalandsregionen 
(VGR), Länsstyrelsen och Business Region Göteborg (BRG) för att nämna några exempel. Den 
samverkansstruktur vi gemensamt har på plats har klarat prövningen och kommer även fortsatt 
att underlätta arbetet när vi tar oss an de kvarvarande konsekvenserna av pandemin, utöver de 
samhällsutmaningar som sedan tidigare är identifierade. 

GR är en mötesplats. Under 2020 har vi fått mötas på nya sätt och vi vill passa på att ta 
tillfället i akt att tacka alla politiker, tjänstepersoner och samarbetspartners för gemensamma 
ansträngningar när det gäller att genomföra vårt uppdrag med förändrade förutsättningar. 
 Erfarenheter och lärdomar från det gångna året leder oss in i ”det nya normala” – som vi ser 
fram emot att ta oss an i det fortsatta arbetet. 

2020 – ett år som inte liknar något annat

Axel Josefson Helena Söderbäck
Ordförande förbundsstyrelsen Förbundsdirektör
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Coronapandemin har påverkat hela samhället och även Göteborgsregionens verksam-
het. Under året har förbundet förlorat intäkter för flera miljoner kronor på grund av 
inställda utbildningar, konferenser och mässor. Men vi har ställt om verksamheten 
med nya kreativa lösningar och initiativ utifrån medlemskommunernas behov.

Vi prioriterar om utifrån nya behov i medlemskommunerna 
Förbundsledningen har kontinuerligt följt utvecklingen för att kunna fatta de beslut som 
krävts utifrån hur coronapandemin påverkat verksamheten. Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer har legat till grund för anpassningar. Bland annat har utbildningar och möten 
genomförts online eller med ett begränsat antal deltagare och gott om utrymme i konferens-
rummen. En handlingsplan med åtgärder har tagits fram och reviderats kontinuerligt. 

Pandemin till trots pågår mycket i verksamheten, inte som vanligt men på andra sätt. GR har 
riktat om en del insatser och bland annat sökt externa medel utifrån nya behov i kommunerna. 
Strategisk inriktning 2020–2023, fokusområdena i Plan och detaljbudget 2020 samt inspel 
från chefsnätverken är vägledande för insatserna. Situationen i näringslivet, omställningen 
på arbetsmarknaden, utbildningssektorn, den kommunala hälso- och sjukvården samt äldre-
omsorgen är områden som uppmärksammats mycket under året. Det påverkar också de insat-
ser och utvecklingsområden som GR arbetar med tillsammans med medlemskommunerna.

Pandemins konsekvenser påverkar arbetsmarknaden och antalet öppet arbetslösa samt i 
 arbetsmarknadsprogram 16–64 år i Göteborgsregionen uppgick i slutet av året till ungefär 
44 700 personer. Det är en ökning med cirka 13 000 personer jämfört med ett år tillbaka i tiden. 
Drygt 138 000 personer är korttidspermitterade i Västra Götaland och rekordmånga varsel har 
lagts i Göteborgsregionen under år 2020, enligt BRG.

GR har växlat upp arbetet med digital transformation, vilket framgår av uppföljningen av 
våra fokusområden, se sidan 16. Bland annat har vårt utbud av digitala utbildningar ökat; under 
året genomfördes cirka 60 procent av utbildningarna inom ramen för GR:s öppna utbud digi-
talt. Chefsnätverk och styrgrupper möts online och digitala verktyg används för samordning och 
kommunikation internt och externt. Gymnasiedagarna och Future Skills, som är en av medlem-
skommunernas största satsningar under året, genomfördes digitalt med 24 000 deltagare. 

Ett annat exempel är projektet Skola hemma. Tillsammans med Skolverket, RISE,  Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, 
 Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda Barnen samt Prinsparets Stiftelse har GR varit 
med och bidragit med kompetens och kunnande i projektet som i augusti tilldelades Guld-
länken 2020. Det är ett pris som delas ut av SKR, Vinnova och Regeringskansliet och som 
premierar projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av 
digitalisering.

Samverkan är grunden
Göteborgsregionen (GR) är de 13 medlemskommunernas organisation för mellankommunal 
och regional samverkan. Det GR gör handlar i grunden om att skapa tillit och förutsättningar 
för att arbeta tillsammans och därigenom lösa uppgifter med stor komplexitet. De regionala 

Samverkan är grunden
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nätverken med representanter från medlemskommunerna innebär i detta sammanhang 
viktiga forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utgör en betydelsefull regional resurs 
med fokus på den kommunala nyttan.

GR samarbetar inte bara med medlemskommunerna utan också med många andra samhälls-
bärande aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, inom offentlig sektor, akademi och 
näringsliv. Vi lär känna varandra och vet hur vi kan förstärka varandras arbete när vi gör på 
rätt sätt. Det har vi en mycket stor nytta av idag när coronapandemin ger stora samhällseffek-
ter som vi kommer att få leva med länge. Nätverken har fungerat som en kanal för att effektivt 
kunna samla och sprida information mellan kommunerna och upp till statlig nivå.

Regionala samarbetsparter
GR samverkar med VGR vad gäller områden som hälso- och sjukvård, hållbar utveckling samt 
kollektivtrafik. Under året har samverkan mellan kommun och region förstärkts genom ett 
intensivt gemensamt arbete för att möta utmaningarna som pandemin har inneburit. Det har 
bland annat handlat om att dela kunskap, diskutera aktuella frågor och arbeta utifrån gemen-
samma rutiner. Det arbetet fortsätter under kommande år tills vi börjar se slutet på pande-
mins verkningar i samhället.

Samarbetet i frågor kring hållbar utveckling sker via beredningen för hållbar utveckling, 
BHU, som är ett politiskt samverkansorgan för VGR och länets kommuner. Under 2020 har GR 
tillsammans med kommunerna varit mycket involverade i processen med att ta fram den regio-
nala utvecklingsstrategin (RUS), som ska gälla från 2021 för hela Västra Götaland, samt lämnat 
synpunkter på remissutgåvan som blev resultatet av ett gediget förankringsarbete med många 
aktörer. RUS:en är styrande för VGR:s verksamheter och vägledande för kommuner, företag, 
myndigheter och organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling. Den beskriver 
övergripande mål för vad flera aktörer tillsammans ska uppnå till 2030. 

Samarbete i frågor som rör socialtjänst samt hälso- och sjukvård sker inom ramen för Väst-
kom – läs mer om detta under rubriken Övrig uppföljning. 

GR:s näringslivsuppdrag är reglerat i förbundsordningen och genomförs via samverkansavtal 
med BRG samt Göteborg & Co. Årets näringslivsdag i samarbete med BRG ägde rum den 23  ok-
tober, digitalt med närmare 100 deltagare.

Göteborgsregionen är en av huvudmännen i Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Väst-
kuststiftelsen) som förvaltar cirka 280 naturreservat i Västra Götalands och Hallands län. 
Övriga stiftare är VGR och Region Halland.

Sammanfattningsvis har GR under 2020 politisk representation i Internationella skolan i 
Göteborgsregionen (ISGR), BRG, Västkuststiftelsen, Stiftelsen Korsvägen och Västkom. Genom 
tjänstepersoner finns representation i Universeum, Göteborg & Co, Urban Futures, Gryning 
Vård samt Reväst.

Påverkan och intressebevakning
Enligt GR:s förbundsordning ska verksamheten bidra till att stärka Göteborgsregionen regio-
nalt, nationellt och internationellt. Under 2020 har detta gjorts på flera områden.

Regionalt i VGR lyfter GR in storstadsregionens perspektiv i frågor som rör den regionala och 
nationella transportinfrastrukturplaneringen, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt integra-
tion. Läs mer under avsnittet Regionala samarbetsparter ovan.

På den nationella nivån verkar GR bland annat i frågor som rör kunskapsutveckling i social-
tjänst, kommunal hälso- och sjukvård, arbetsmarknad och utbildning samt i frågor som be-
finner sig i gränssnittet mellan kommun, region och stat. GR är en självklar part i nationella 
sammanhang och samarbetar med aktörer som SKR, Socialstyrelsen, Skolverket och Utbild-
ningsdepartementet. GR utgör en delregional samverkans- och stödstruktur (RSS) och deltar 
aktivt i nationella sammanhang kring kunskapsstyrningsfrågor inom det sociala området. GR 
bedriver också ett nationellt påverkansarbete för att belysa kommunala samt regionala utma-
ningar och behov. Några aktuella exempel är kompetensförsörjning och kompetensomställning 
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inom näringslivet förskola, skola, vård och omsorg.
Under 2020 har GR:s EU-arbete till stor del fokuserat på att påverka utformandet av de nya 

strukturfondsprogrammen 2021–2027. Som en mobilisering inför kommande programperiod 
togs också fram en rapport som beskriver de nya EU-programmen. Rapporten utgår från GR:s 
strategiska inriktning 2020–2023 och redogör för kommande EU-finansiering. Med utgångs-
punkt i den strategiska inriktningen planeras en utbildningssatsning 2021 om den nya pro-
gramperioden. Under året genomfördes en pilot på temat utbildning och kompetensförsörjning. 
Året har i övrigt präglats av flera organisatoriska förändringar. Till följd av att kommunerna 
successivt avvecklat funktionen EU-samordnare, lägger GR från och med 2021 ner nätverket för 
EU-samordnare. Från 2021 avslutas avtalsperioden för Europa Direkt Göteborgsregionen för 
GR, framförallt eftersom det varit svårt för verksamheten att nå utanför Göteborgs tätort. Vad 
gäller EU-överenskommelsen med Göteborgs Stad har staden under året genomgått en omfat-
tande organisationsförändring vilket inneburit färre samarbeten än tidigare år. Under 2020 har 
GR drivit sju EU-projekt och beviljats medel för ytterligare fyra nya EU-projekt. GR har även 
bidragit till nationellt påverkansarbete genom remissvaren på statliga utredningar gällande 
dimensionering och planering av gymnasial utbildning samt likvärdig skola.
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Uppföljning av verksamheten 2020

Här görs en uppföljning av de 20 fokusområden som lyfts fram i Plan och detaljbudget 
2020. Fokusområdena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 
2020–2023.

• Fysisk planering

• Utbildning och kompetensförsörjning

• Näringslivsutveckling 

• Digital transformation

• Social sammanhållning och trygghet

• Klimat och miljö 

Struktur för uppföljning av fokusområdena
De 20 fokusområdena följs upp och analyseras med en gemensam struktur i form av en logisk 
kedja i fem steg (se figur 1 nedan).

Ett syfte med uppföljningen är att underlätta ansvarstagandet för beslutsfattare genom att de får 
insyn i, och kunskap om, GR:s verksamhet. Ett annat är att bidra till reflektion. Genom att akti-
viteters kvalitet och resultat analyseras, skapas ett underlag för lärande som leder till utveckling. 

Ett av fokusområdena – Fullföljda studier – får särskild uppmärksamhet i denna rapport. Det 
redovisas i en mer omfattande form på sidan 20.

FIGUR 1. A. Externa faktorer som påverkar
(exempelvis konjunktur)

B. Processer med 
aktiviteter

som har relevans för 
fokusområdet. Mandat 
ges genom förbunds-

ordningens §3 
Ändamål och 
verksamhet

A. GR:s resurser 
och förutsättningar

att arbeta med 
fokusområdet

C. Regional och/eller 
kommunal nytta
uppstår (direkta 

resultat)

D. Nytta uppstår för
invånarna (indirekta 
eller direkta resultat)

E. GR bidrar till de
globala målen inom

Agenda 2030

Nedanstående redovisning innehåller även en bedömning av på vilket sätt GR har skapat 
kommunal eller regional nytta inom de olika fokusområdena (se box C i figur 1). Grönt innebär 
att arbetet fungerat bra och följer plan, orange att det funnits vissa svårigheter och att arbe-
tet delvis följer plan. Rött innebär att GR inte kommer att kunna skapa den kommunala eller 
regionala nytta som var avsikten under året. Arbetet följer inte plan.

I ett globalt perspektiv har arbetet inom de olika fokusområdena koppling till vissa av 
 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vilka de viktigaste hållbarhetsmålen är för varje fokusområde 
anges i sammanställningen på följande sidor. 

Läs mer om målen i Agenda 2030 i bilaga 1, sidan 66.

Följer plan

Följer delvis plan

Följer inte plan
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Fysisk planering
Fokusområde Bedömning Kommentar

Arbetet med 
att fördjupa 
Göteborgs-
regionens 
 strukturbild 
genom att ta 
fram stöd för 
utvecklingen i 
stationssamhäl-
lena och i de 
gröna kilarna.

Kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället, som syftar till att utgöra stöd för 
kommunernas planering i stationssamhällen, har under året avslutats i sin tidigare form. 
En slutrapport är publicerad. Resultat och erfarenheter har tagits med in i nästa fas av 
det praktiknära forskningsarbetet inom Urban Futures. Under året har en GR påbörjat 
framtagandet av en uppdaterad bild över kommunernas behov av kunskap och faktaunderlag 
för att komma vidare i utvecklingen av stationssamhällena. 

Genom samarbetet inom Urban Futures har GR påbörjat utvecklingsarbetet med en 
analysmetod för utvärdering av tillgänglighet och täthet i förhållande till de globala 
hållbarhetsmålen, i synnerhet mål 11. Under året har GR även arbetat med att sammanställa 
statistik kring mobilitet och vad som påverkar denna. 

Arbetet med att nå den politiskt antagna målbilden i stråket Göteborg–Borås fortsätter med 
att stötta och komplettera infrastrukturplaneringen i stråket, bland annat med att ta fram 
underlag för regionala nyttor och tillväxtpotentialer. 

Projektet Tillväxtskapande samhällsplanering har slutförts med lyckat resultat. Näringslivet har 
deltagit med stort engagemang och kommunerna har fått ett välförankrat planeringsunderlag 
som stöttar hållbara näringslivsetableringar i stråket. 

Under året har det femåriga EU-finansierade projektet SMART-MR avslutats. Bland annat har 
erfarenheterna från projektet bidragit till utvecklande av projekt. Slutrapporten utgörs bland 
annat av en guide för hur storstadsområden kan omvandlas i en hållbar riktning. 

Kartläggning av jordbruksmark i regionen har slutförts och finns nu som ett lager i vår 
kommungemensamma GIS-webb. Bilden visar på såväl målsynergier som målkonflikter i 
frågor om hur jordbruksmark i stationsnära lägen kan nyttjas på bästa sätt. 

För att fördjupa kunskapen om de gröna kilarna har GR under året tagit fram ett kunskaps-
underlag om planering med hänsyn till ekosystemtjänster. Underlaget har spridits till 
medlemskommunerna via flera av nätverken. En annan inriktning har varit att fördjupa och 
komplettera Länsstyrelsens handlingsplaner för grön infrastruktur. Underlaget kan ligga till 
grund för den kommunala fysiska planeringen, men också utgöra bas för en fördjupad dialog 
med Länsstyrelsen. 

Coronapandemin har inneburit ett kraftigt ökat intresse för friluftsliv och vistelse i naturen, 
vilket är positivt men samtidigt innebär ökat besökstryck och ökad belastning på natur-
områden. GR har, tillsammans med ett antal universitet, kartlagt de nya friluftsvanorna. 
Underlaget kommer bland annat att användas för att öka tillgängligheten och skötseln i de 
mest attraktiva grönområdena. 

Insatser 
för att öka 
 incitamenten för 
klimat effektiv 
mobilitet

Under året har Göteborgsregionens inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i stor-
stadsregionen arbetats fram och antagits politiskt. Inriktningsunderlaget syftar till att 
identifiera och beskriva framtida behov i transportsystemet utifrån ett storstadsperspektiv. 
Underlaget är en viktig del i arbetet med revideringen av nationell och regional infrastruk-
turplanering. 
GR har under flera år arbetat med att jämställa cykel med andra transportslag. I september 
fattade förbundsstyrelsen beslut om att anta den regionala cykelplanen. Med cykelplanen 
som grund har regionala medel allokerats till de utpekade, prioriterade stråken. Därmed följer 
processen för cykelinvesteringar samma modell som övrig infrastrukturinvestering – ett 
viktigt steg på vägen till att jämställa transportslagen.

GR har även varit projektledare och ansvarat för nätverk inom VGR:s Hållbart resande väst 
som fokuserar på beteendepåverkande åtgärder för hållbart resande.
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Utbildning och kompetensförsörjning
Fokusområde Bedömning Kommentar

Insatser för 
att säkra 
kompetens-
försörjningen 
i regionens 
kommuner och 
näringsliv

GR bedriver ett brett arbete för att stärka kommunernas och näringslivets kompetensförsörj-
ning. För kommunerna görs ett framgångsrikt arbete genom branschråden för förskolan och 
grundskolan samt äldreomsorgen. 

Det nystartade branschrådet inom äldreomsorg har prioriterat sex områden för det fortsatta 
arbetet: gemensam titulatur, differentierade arbetsroller, skapa karriärvägar, samordning av 
den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet, regional standard för kunskap samt regionalt 
kompetensutvecklingsprogram. 

Under året har bland annat en befattningspalett tagits fram för kompletterande tjänster i 
grundskolan och den nya befattningen förskoleassistent har införts i flera kommuner. Under 
hösten anmälde sig cirka 100 deltagare från kommunernas förskolor till att delta i det nystartade 
projektet Kompetensförstärkning förskola med fokus på validering av barnskötare. I december 
beviljades en ansökan om medel från Europeiska socialfonden (ESF) kring förstärkning av 
branschrådsarbetet under 2021. 

Under året har GR beviljats medel från ESF och VGR för att utveckla ett kompetensnav tillsam-
mans med ett antal andra aktörer. Syftet är att stärka kompetensomställningen samt stötta 
genom olika kompetensutvecklingsinsatser för näringslivet. Kompetensnavet bygger på de 
redan etablerade plattformarna Göteborgsregionens kompetensråd och de branschspecifika 
kompetensråden. Fokus för satsningen är branscherna fordon, transport, industri, handel och 
besöksnäring. Arbetet genomförs i samverkan med VGR, Göteborgs Stad och BRG.

Genom Validering Väst finns en unik samverkan kring validering inom regionen. Den samlade 
expertisen har bidragit till flera utvecklingsinitiativ. Bland annat har en ny valideringsmodell 
mot förskoleassistent och barnskötare utvecklats. Ett stort fokus har också funnits på att 
stödja nationella myndigheter i utvecklingen av validering samt SeQF (Sveriges referensram 
för kvalifikationer för livslångt lärande).

Under året har 2 160 medarbetare deltagit i utbildningar inom ramen för GR:s öppna kursut-
bud. Coronapandemin har inneburit att utbildningarna fått ställas om. Ungefär 60 procent av 
kurserna har genomförts digitalt. Även innehållet har anpassats efter nya behov. Exempelvis 
har en webbaserad introduktionsutbildning för personal inom kommunernas vård och omsorg 
tagits fram, i syfte att underlätta kommunernas bemanning under pandemin. Från lanseringen 
i april har webbplattformen haft 6 148 besökare. Under året har GR även samordnat Äldre-
omsorgslyftet, vilket bidragit till att cirka 300 medarbetare i kommunerna påbörjat utbildning 
till undersköterska.

Årets Gymnasiedagarna och Future Skills genomfördes som en helt digital gymnasiemässa med 
exempelvis digitala chattsamtal, workshops och monterbesök. Intresset från eleverna och deras 
vårdnadshavare var stort, vilket bland annat visas i att mässan hade drygt 24 000 besökare.

GR har också stöttat i utbudsplaneringen och etablerat fler yrkesvuxutbildningar. Det leder till 
utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov vilket visas i att åtta av tio som har gått 
utbildningarna är i sysselsättning sex månader efter avslutad utbildning. Under året har det 
varit ett stort söktryck på de yrkesvuxutbildningar som anordnas i regionen. I syfte att svara 
upp mot det utökade kompetensomställningsbehovet till följd av coronapandemin har antalet 
yrkesvuxutbildningar som erbjudits fördubblats.

Inom ramen för Framtidens ledare har, trots coronapandemin, viss ledarutveckling kunnat 
genomföras, exempelvis Ny som chef, traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare samt 
mindre ledningsgruppsinsatser.
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Insatser för att 
stärka kommu-
nernas attrak-
tivitet som 
arbetsgivare.

Den etablerade samverkansgruppen kring kommunernas arbetsgivarvarumärke har varit 
central för de satsningar som gjorts under året. Gruppen har kontinuerliga träffar och består 
av personalchefer, HR-specialister och kommunikatörer. Under året har arbetet bland annat 
resulterat i en gemensam monter på Gymnasiedagarna/Future Skills, där samtliga kommuner 
samarbetade för att marknadsföra kommunerna som arbetsgivare. Ett särskilt fokus har 
också funnits på marknadsföring av VA-ingenjörsyrket, vilket bidragit till erfarenhetsutbyte 
och beslut om att arbeta vidare med en handlingsplan på lokal och regional nivå. 

Under året har GR tagit fram olika analysunderlag, exempelvis kring personalhälsa och löne-
statistik, samt bistått kommunerna i de lokala och regionala analyserna av dessa.

Utveckling av 
nya koncept 
och samarbeten 
för prao och 
andra former 
av praktik för 
att ytterligare 
stärka kommu-
nernas förut-
sättningar att 
vidareutveckla 
detta arbete

GR samordnar prao och praktik i kommunerna via plattformen praktikplatsen.se. På grund 
av coronapandemin avbröt många skolor sin prao- eller apl-verksamhet, och arbetsplatser 
har haft stora svårigheter att erbjuda platser. Skolorna har inte heller haft möjlighet att arbeta 
med praktik i samma utsträckning som tidigare.

Under året har GR fokuserat på att hitta alternativa lösningar och att anpassa verksamheten 
i syfte att stötta kommunerna. GR har utvecklat en praowebb samt ett webbverktyg för 
praktikplatsen.se, tillsammans med ett digitalt processtöd till kommunerna. Praktikplatsen.
se bidrar till att kvalitetssäkra kommunernas arbete med uppföljning, samordning och bredd 
på de platser som erbjuds eleverna.

Arbetet med 
det regionala 
samrådet kring 
gymnasie-
utbildningar 
för att stärka 
kommunernas 
samverkan på 
området

Kommunerna i Göteborgsregionen diskuterar gymnasieutbudet via årliga regionala samråd. 
GR sammanställer en utbudsrapport som används som underlag för beslut kring det totala 
gymnasiala utbildningsutbudet. Det leder till ett effektivt resursutnyttjande, vilket även har 
lyfts fram som ett bra exempel i den statliga utredningen Gemensamt ansvar – en modell för 
planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

Antagningen till gymnasieskolan kunde genomföras helt enligt plan trots rådande pandemi-
läge och utbildningsgruppen fattade sedvanliga beslut om gymnasieantagningen. Utan en 
regional gymnasieantagning hade varje kommun gjort sin egen antagning, vilket hade varit 
mycket dyrare och inte gett eleverna möjlighet att söka till gymnasieskola i annan kommun. 
Samarbetet gör även att kommunerna kan erbjuda en regional garanti, vilket innebär att det 
går att behålla program som annars skulle ha försvunnit i vissa kommuner.

GR samordnar även ett regiongemensamt elevuppföljningssystem där kommunerna får  direkt 
avisering när avbrott och studievägsbyte sker, vilket gör att arbete inom ramen för det lag-
stadgade kommunala aktivitetsansvaret kan påbörjas utan fördröjning.
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Utvecklingen av 
regionala utbild-
ningskoncept 
för vuxna som 
passar olika 
målgrupper

Under året har nya inriktningar inom yrkesvux tagits fram, till exempel storkökskock med 
språkstöd. Det finns även flera nya utbildningar inom lärlingsvux, såsom cykelmekaniker, 
gatuanläggare och plåtslagare mot bygg. En pilotutbildning inom språkstödsutbildning för 
barnskötare har tagits fram, där deltagarna enbart läser yrkessvenska i kombination med 
kurser som har stort fokus på yrket.

Inom ramen för Kompetensnavet genomfördes ytterligare nischade utbildningar i syfte 
att bidra till att möta upp det ökade behovet av utbildningsmöjligheter med anledning av 
coronapandemin.

De regiongemensamma yrkesvuxutbildningarna planeras i samråd med branschen, vilket 
innebär att deltagarna får den kompetens som krävs för att bli anställningsbar.

De kommunala resurserna för vuxenutbildningarna optimeras genom att ekonomi, kvalitet, 
uppföljning och marknadsföring samordnas. Ingen kommun kan anordna ett så brett utbild-
ningsutbud på egen hand som det som kan erbjudas genom samverkan i regionen.

Stödet till 
kommunerna 
i arbetet med 
att verka för 
fullföljda studier 
för alla elever

GR driver, i samverkan med kommunerna och nationella aktörer, utvecklingsprojekt inom 
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning – till exempel InVux och Plug Innan. GR ger 
också stöd till kommunerna inom området.

 Under året har två stora projekt avslutats: Yrk In och Fullfölja studier GR (FSGR). Yrk In syftade 
till att bredda rekryteringsbasen till yrkesprogrammen genom att stärka kopplingen mellan 
introduktionsprogrammen och gymnasieskolans yrkesprogram. FSGR fokuserade på att skapa 
förutsättningar för gymnasieskolor att motverka studieavbrott genom individanpassade 
insatser. Genom projekten får kommunernas personal såväl kompetensutveckling som ta del 
av framgångsrika arbetssätt. Genom erfarenheter från projekten kan kommunerna utveckla 
organisation, arbetssätt, metoder och kompetens. Det handlar exempelvis om att ta fram nya 
rutiner och utveckla arbetet med uppföljning.

 Under året beviljades GR medel från ESF i syfte att fördjupa dialogen med kommunerna gäl-
lande ytterligare satsningar på området fullföljda studier.

Insatser som 
stärker kommu-
nernas förut-
sättningar för 
samarbete med 
Arbetsförmed-
lingen

Många viktiga steg har tagits under året. Ett delregionalt samråd mellan kommuner och Ar-
betsförmedlingen har bildats. Samrådet har tagit initiativ till en kartläggning av, och plattform 
för, det totala utbildningsutbudet inom GR. Här ingår utbildningar anordnade av kommuner, 
Arbetsförmedlingen och Folkhögskolor, vilket på sikt kan bidra till en bättre dimensionering 
av utbildningsutbudet samt en enklare överblick för individer. Initiativ har också tagits till en 
delregional överenskommelse mellan kommuner och Arbetsförmedlingen, vilket förväntas 
bidra till en förbättrad lokal samverkan. Beslut har också tagits om att pröva en delregional 
samverkan kring jobbspår. Särskilt fokus har också funnits på att analysera arbetslösheten 
bland ungdomar.

Under året har en särskild utredning kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknads-
politiken pågått. GR:s roll som storstadsregion ger flera möjligheter till påverkan, bland annat 
har yttrande på utredningen lämnats. Förbundsstyrelsens presidium har även, tillsammans 
med övriga storstadsregioner, mött arbetsmarknadsministern för att lyfta fram kommunernas 
roll i arbetsmarknadspolitiken.

213



GR:s årsredovisning 2020

15

Näringslivsutveckling
Fokusområde Bedömning Kommentar

Regionala 
analyser när det 
gäller behovet 
av, och tillgång-
en på, mark för 
näringslivet.

Inom ramen för samarbetet med BRG kring mark för näringslivet har GR tagit fram ett under-
lag i form av vår kommungemensamma regionkarta. Kartan visar befintliga och planerade 
verksamhetsområden i Göteborgsregionen. Enligt BRG:s beräkningar uppgår det långsiktiga 
tillkommande behovet av strategisk mark för näringslivet till cirka 400–800 hektar. I dags-
läget finns det cirka 3 000 hektar reserverat. Under hösten har arbetet med att definiera 
funktionella krav för verksamhetsområden påbörjats. Utifrån underlagen kan en dialog om 
framtida lämpliga lokaliseringar påbörjas.

Göteborg & Co:s 
insatser för att 
stärka besöks-
näringen i GR:s 
13 medlems-
kommuner

GR har följt Göteborg & Co:s insatser för att stärka besöksnäringen i medlemskommunerna 
utifrån vårt samarbetsavtal med bolaget som berör framtagande av kunskapsunderlag, 
kompetensutveckling, destinationsmarknadsföring samt utveckling av besökskoncept, 
projekt och testarenor.

Besöksnäringen i Göteborgsregionen har drabbats hårt av coronapandemin. En jämförelse 
med år 2019 visar en minskning av besöksnäringens omsättning i Göteborgsregionen med 
cirka 19 mdkr under år 2020. Konkurserna ökade med närmare 20 procent inom såväl  hotell- 
och restaurangbranschen som besöksnäringen, och närmare 30 procent av de varslade 
mellan mars och december förra året var anställda inom besöksnäring och handel. Under 
året har även antalet gästnätter mer än halverats från cirka 5,1 miljoner år 2019 till 2,3 
miljoner år 2020.

Under året har besöksnäringen varit ett tema i flera nätverk, bland annat kommunchefer. 
Utöver detta har Göteborgsregionens gemensamma forum för näringslivsansvariga i 
kommunerna startat ett samverkansprojekt kring insamling av besöksnäringsstatistik, 
beläggningsstatistik och resmönster. Arbetet har under året även fokuserat på att inkludera 
GR-kommunerna i utvecklingen av destinationens dataplattform och att ge dem kunskap 
och tillgång till relevant statistik. I det sammanhanget har bolaget initierat och drivit ett 
projekt där samtliga GR-kommuner fått tillgång till och kunnat följa besöksflöden i den egna 
kommunen samt destinationen.

Göteborg & Co har under året besökt samtliga kommuner i nätverket i syfte att föra dialoger 
kring samverkan rörande besöksnäringsfrågor. Dialogmötena ligger till grund för ett fortsatt 
utvecklingsarbete, som sker bolagsövergripande och i samverkan med BRG.
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Digital transformation
Fokusområde Bedömning Kommentar

Kompetensut-
vecklingsinsat-
ser som ökar den 
digitala kunska-
pen hos politiker, 
chefer och med-
arbetare i kom-
munerna.

GR har under året drivit två omfattande utvecklingsprojekt inom sociala välfärdsområdet: 
AllAgeHub (AAH) och Modig. 
AAH har under våren avslutat sin etableringsfas. Utvärderingen visar på vinster med samarbe-
tet, inte minst att välfärdsteknik satts på kartan i regionen. Vinnova beviljade under våren cirka 
7,7 mkr och regionutvecklingsnämnden beviljade under hösten fem mkr för en fortsättning, 
då med fokus på utvecklandet av en användardriven testbädd. Syftet är att stimulera använd-
ningen av välfärdsteknik inom vård och omsorg. Samtliga 13 GR-kommuner deltar i projektet. 
I ESF-projektet Modig deltar sju GR-kommuner. Projektet ska bidra till ökad digital kompetens 
hos chefer och medarbetare i äldreomsorg och funktionshinder samt skapa bättre förutsätt-
ningar att möta behov nu och i framtiden. Under första halvåret uppnåddes målet för hela 
projekttiden med 1 600 utbildade. Aktiviteterna i projektet har ökat den digitala kompetensen 
hos samtliga grupper inom baspersonalen. Det visar den delrapport som gjordes i våras. Det 
som har förändrats mest är insikten om att digitaliseringen av den egna arbetsplatsen är viktig. 
Pandemin har visat på att utvecklingen går snabbt framåt, både inom GR och i kommunerna. 
GR har under året arbetat aktivt med att ställa om och digitalisera verksamheten. Trots detta 
ser vi att kopplingar, synergier och samordning av resurser och projekt, chefsnätverk och 
övriga nätverk behöver utvecklas för att skapa mer nytta och större förflyttning på området. 
Idag sker till viss del arbetet i parallella spår. GR behöver utveckla ett tvärande arbetssätt för 
att ytterligare stödja medlemskommunerna i den digitala omställningen.

Införandet av 
Framtidens vård-
informations-
miljö (FVM) i 
kommunerna

GR:s insatser inom fokusområdet sker inom samarbetet i VästKom samt programmet för FVM 
i VGR. Syftet med FVM är att ge ökad nytta och förenkla för patienter, invånare, medarbetare 
och beslutsfattare. VästKom ska bidra till att ge kommunerna en lösning som stödjer och 
underlättar samarbete och verksamhetsutveckling med invånaren som medaktör. 
Året inleddes med fokus på att genom politiska överläggningar och förhandlingar med VGR 
åstadkomma ett attraktivt erbjudande för kommunerna. I maj var det klart med ett unikt 
västsvenskt samarbete – gemensam vårdinformationsmiljö för regionen och alla kommuner. 
Samtliga berörda tolv kommuner i Göteborgsregionen (Kungsbacka ej medräknad) har avropat 
option 1 – Informationsutbyte mellan vårdgivare. Detta var viktig målsättning i arbetet. Sju 
kommuner har även avropat option 2 för elevhälsa och tre kommuner option 3 för kommu-
nernas hälso- och sjukvårdsdokumentation.
FVM har diskuterats i flera av GR:s nätverk, som kommuncheferna och socialcheferna. Systemet 
ska implementeras i Göteborgsregionens kommuner under 2022–2023. Fram till dess sker 
förberedelser genom kunskapsspridning, samverkansaktiviteter, dialog och kommunikation. 
Varje kommun har utsett ansvariga för FVM som fått information och etablerat arbetsformer 
med övriga kommuner i FVM. Under hösten 2020 kom det förberedande arbetet inte igång som 
planerat. Avsikten är fortsatt att uppnå programmets mål och övergripande tidsplan, även om 
vissa delar av starten senarelagts.

Insatser och re-
gionala överens-
kommelser som 
stöder kommu-
nerna i arbetet 
med förskolans 
och skolans digi-
talisering.

Med anledning av coronapandemin har GR stöttat kommunerna i arbetet med distansunder-
visning. Under våren utarbetades bland annat webbplatsen distanspedagogik.se som ger 
konkreta tips på metoder och verktyg. Sedan lanseringen har webbplatsen haft ett kontinuerligt 
och jämnt flöde med cirka 19 000 unika besökare och cirka 25 500 sidvisningar. Flera kom-
muner har uttryckt värdet i att GR genomför kartläggningsarbetet samt synliggör utmaningar 
och behov i omställningsarbetet. GR är även partner till Skolahemma, en nationell webbplats 
som stöttar skolors arbete med distansundervisning. I augusti tilldelades Skolahemma Guld-
länken. Utmärkelsen delas ut till projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till smartare 
välfärd med stöd av digitalisering.
När det gäller digital licenshantering pågår ett utvecklingsarbete där kommunernas behov 
och perspektiv kontinuerligt fångas upp. Syftet är att underlätta kommunernas beställning 
av digitala lärresurser.
Bland övriga projekt och insatser kan nämnas textäventyr, ett verktyg framtaget av GR för att 
skapa interaktiva berättelser för och av barn och unga. Verktyget används flitigt i regionen, 
med återkommande återkoppling kring hur det stimulerar såväl läs- som skrivutveckling.

215



GR:s årsredovisning 2020

17

Social sammanhållning och trygghet
Fokusområde Bedömning Kommentar

Insatser som 
ökar kommu-
nernas förut-
sättningar att 
arbeta mer kun-
skapsbaserat, 
för att stärka 
ungas hälsa 
i Göteborgs-
regionen.

När barn och unga får möta väl rustade socialsekreterare ökar kommunernas förutsättningar 
att stärka barn och ungas hälsa. I slutet av 2020 hade mer än 1 600 personer ett konto på 
Yrkesresans sajt. Yrkesresans utbud omfattar nu 18 olika kurser som vänder sig till bland andra 
nya socialsekreterare och deras chefer. Mer än 98 procent av deltagarna på kurserna under 
2020 gav kursen betyget ”bra” eller ”mycket bra”. På uppdrag av IFO-chefsnätverket pågår 
ett delprojekt inom Yrkesresan med fokus på utförare barn och unga, som ska rapporteras 
i början av 2021. Under våren meddelade 238 av Sveriges kommuner att de är intresserade 
av att delta i en fortsatt utveckling av fem nationella Yrkesresor. Erbjudandet från SKR till 
Sveriges alla kommuner omfattar utveckling av totalt fem olika yrkesresor och sträcker sig i 
första avtalsperioden över sju år. Kommunerna ska lämna sitt svar senast i februari 2021. GR 
kommer i så fall att bli ansvarig för området barn och unga. 

GR har under året utvecklat och tillgängliggjort kunskap kring barn och ungas hälsa i ett flertal 
FoU-projekt, bland annat genom projektet Förälder på avstånd, utvärdering av föräldrastöd till 
nyanlända i Göteborgsregionen samt Västernorrlandsmodellen och uppföljning av ungdoms-
mottagningarnas särskilda satsning på ungas psykiska hälsa.

Tio GR-kommuner har under våren fattat beslut om att samverka med Göteborgs Stad kring 
starten av ett regionalt stödcentrum för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld, där 
barn och unga är en viktig målgrupp. På så sätt kan stödet till utsatta och yrkesverksamma 
bli mer resurseffektivt och ändamålsenligt än om varje enskild kommun skulle utveckla 
motsvarande stödfunktion. Även VGR och Polisen ingår i samverkan. Centrumet planeras att 
starta 2021. 

Under 2020 genomförs LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Cirka 5 600 tonåringar 
i nio av GR:s medlemskommuner har beskrivit bland annat sin hälsa i olika avseenden. Detta 
är ett rikt kunskapsunderlag som GR och kommunerna kommer att arbeta vidare med under 
2021. Det lokala utvecklingsarbetet kommer att på olika sätt omfatta dialog med ungdomarna 
själva. Nätverket för LUPP träffas regelbundet och har även haft dialog på nationell nivå med 
MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Insatser som 
stärker kommu-
nerna som aktör 
i vårdsamver-
kan med Västra 
Götalands-
regionen

GR har fortsatt arbetet med att stärka den politiska processen i hälso- och sjukvårdsfrågor 
och har varit delaktig i framtagandet av flera länsgemensamma överenskommelser som 
hanterar förutsättningar för huvudmännens samverkan. Förbundsstyrelsen har i dagsläget 
fattat beslut om fyra, bland annat om förlängningen av överenskommelse för samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

GR har deltagit aktivt i olika samverkansstrukturer regionalt och delregionalt. Pandemin har 
blivit en hävstång för framtida arbete med nära vård, där etablerade strukturer för samverkan 
har visat sig hålla och vara effektiva. Tillsammans har huvudmännen skapat samsyn och 
samordning. Ett exempel på detta är det snabba framtagandet av rutiner för egentester som 
också lyftes fram nationellt. 

För att stärka GR:s arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor har ett nätverk för medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) startat.

I projektet Vårdens medarbetare har GR-kommunerna beslutat att avsätta nationella stimu-
lansmedel för gemensamt utvecklingsarbete som syftar till att stärka kommunerna i den 
pågående omställningen. Under hösten har 21 digitala workshops genomförts med totalt 
250 deltagare kring möjligheter och utmaningar i omställningen till en nära vård. Detta har 
resulterat i ett gediget kunskapsunderlag om kommunernas behov av stöd i omställningen, 
vilket utgör en grund för fortsatta beslut och utveckling 2021. 

Under hösten har arbetet med en digital kompetensutvecklingsplattform för legitimerad per-
sonal intensifierats. Kartläggning av utbildningsbehov samt utbildningsutbud har genomförts. 
En prototyp har tagits fram och lansering planeras till våren 2021. 

Genom olika FoU-arbeten har GR bidragit till ny kunskap om omställningen till nära vård i en 
kommunal kontext. Fokus i dessa arbeten har bland annat varit kostnader, kompetensbehov 
samt utvecklingen av nyckeltal vid omställningen till nära vård. 
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Insatser för att 
stärka kommu-
nernas arbete 
med mottagan-
det av nyanlän-
da med fokus på 
utbildning och 
etablering

Under året har GR beviljats medel för tre nya utvecklingsprojekt. Projektet NAD i Väst (Nätverk, 
Aktivitet och Delaktighet) syftar till att matcha föreningslivet och nyanlända med varandra. 
Under sommaren tog GR över projektägarskapet från VGR. Arbetet har påverkats av corona-
pandemin men trots det lett till att cirka 130 nyanlända fått en matchning med föreningslivet. 
Projektet Stärkt mottagande av kvotflyktingar startade i september; här deltar nio av GR-
kommunerna samt VGR. Ett av fokusområdena är att stärka samarbetet mellan kommuner 
och vården. Det tredje projektet syftar till att stödja studie- och yrkesvägledningen. 

Under året avslutades projektet Föräldrastöd för nyanlända, som bland annat genomfört 37 
föräldrastödskurser för totalt 352 nyanlända. 

Ett nytt samverkansavtal kring den regionala samhällsorienteringen har tecknats. I det nya 
avtalet har antalet timmar utökats från 60 till 100. Under året har avtalet inneburit att 913 
personer (cirka 55 procent kvinnor och 45 procent män) fått del av den regionala samhälls-
orienteringen som bedrivits på tio olika språk.

Nätverket mottagande och integration utgör en kontinuerlig mötesplats mellan kommuner, 
stat och region och har varit initiativtagare till flera av de satsningar som skett under året.

GR samordnar de yrkesutbildningar med språkstöd som erbjuds i regionen. Genom sam-
verkan kan fler utbildningsplatser och alternativ erbjudas. Dessutom leder yrkesutbildning 
med språkstöd till en hög grad av etablering på arbetsmarknaden för nyanlända: Åtta av tio 
deltagare är i sysselsättning sex månader efter avslutad utbildning. En jämförelse av andelen 
personer i arbete före respektive efter deltagande i språkstödsutbildning visar en ökning från 
27 till 66 procent.

Under året har GR jobbat tillsammans med Länsstyrelsen för att ta fram nationellt stödmaterial 
till samhällsorientering för nyanlända. Arbetet fortsätter under 2021.

Insatser för att 
stärka kommu-
nernas arbete 
med marginali-
serade grupper 
och personer 
som står långt 
ifrån arbets-
marknaden.

Ett särskilt fokus har funnits på att stödja utvecklingen av lokala och delregionala jobbspår. 
Flera initiativ har tagits, både lokalt och delregionalt. Bland annat har GR:s arbete bidragit till 
beslutet att pröva ett delregionalt jobbspår för blivande fordonsmontörer. Beslutet ger delta-
gare från kranskommunerna möjlighet att delta i ett jobbspår som utvecklats av Göteborgs 
Stad, Volvo och Arbetsförmedlingen. GR:s stöd har även bidragit till att fem kommuner tecknat 
en gemensam lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen.

Genom FoU-plattformen för arbetsmarknadsfrågor får kommunerna kontinuerligt del av 
aktuell forskning och uppföljning av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Under året har 
en utvärdering av ungdomstjänster genomförts, dessutom har delresultat från en studie om 
lokala skillnader i resultaten inom etableringen spridits till kommunerna. GR har även påbörjat 
en löpande uppföljning av hur ekonomiskt bistånd påverkas av coronapandemin. 

Validering Väst har fortsatt sprida modeller speciellt framtagna för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Under året har 53 personer fått utbildning i KUB-modellen (Kartlägg-
ning, utveckling, bedömning). 

Mycket arbete pågår, samtidigt kvarstår utmaningar, inte minst till följd av coronapandemins 
påverkan på arbetsmarknaden. De processer som inletts under året kommer därför fortsätta 
under 2021.

GR har under hösten påbörjat en förstudie kring förutsättningarna för en Yrkesresa för vård 
och omsorg i samarbete med SKR, Socialstyrelsen och de regionala samverkans- och stöd-
strukturerna.

GR har agerat snabbt och lyhört gentemot kommunernas behov under coronapandemin. Ett 
exempel är att ett 70-tal personer från GR-kommunerna deltog på en webbföreläsningsserie 
om krisledning i coronatider för MAS, MAR och verksamhetschefer. Pågående FoU-arbeten har 
anpassats, bland annat har en studie om patienters och anhörigas upplevelser av vård i hem-
met under coronapandemin genomförts under hösten 2020.
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Klimat och miljö
Fokusområde Bedömning Kommentar

Arbetet med 
att planera för 
regional tillgång 
till dricksvatten

Under året har en uppdatering och aktualitetsförklaring av den regionala vattenförsörjnings-
planen genomförts. 

Utifrån fokusområdet har GR även genomfört en större geografisk kartläggning av det 
långsiktiga behovet av dricksvatten. Genom att befolkningsprognoser har kombinerats med 
tillväxtens geografi finns nu ett underlag för regional dimensionering och identifiering av fram-
tida vattentäkter samt framtida samarbete ur såväl tekniskt som organisatoriskt perspektiv. 

Planeringsfrågan är också en fråga om konsumtion. Under året har GR genomfört en kartlägg-
ning av effektiva kommunikationssätt för att uppnå minskad vattenkonsumtion. Underlaget 
kommer att användas för en kommande kommunikationsstrategi. Resultatet har även rönt 
nationellt intresse.

Insatser som 
stöder kommu-
nernas arbete 
med att minska 
CO2-utsläppen

Projektet Färdplan för klimatsmart Göteborgsregion syftar till att stödja medlemskommunerna 
i att tillsammans öka genomförandetakten och effektiviteten i klimatarbetet. En utgångspunkt 
har varit att i mesta möjliga mån nyttja befintliga processer, till exempel genom klimatkrav 
i upphandling. För att stötta kommunerna genomfördes en utbildning kring klimat och upp-
handling som rönte stort intresse. 

För att stärka skolans arbete med hållbar utveckling drev GR ett avdelningsövergripande 
projekt där 30 skolor deltog. 

Utveckling av Hållbarhetsverktyget har fortgått genom vidareutveckling av det digitala GIS-
baserade verktyg som är ett stöd för kommunerna i analyser av klimat- och energieffekter av 
olika bebyggelselokaliseringar kopplat till transporter. Med nya data och utvecklad beräknings-
modell kommer verktyget att möjliggöra än mer kvalificerade analyser. Verktyget möjliggör 
framtagande av ett bredare underlag för kommunerna i till exempel planprövningsprocesser. 
Verktyget har uppmärksammats av Boverket, som har ett regeringsuppdrag att ta fram ett 
verktyg för bedömning av planförslagets klimatpåverkan vid planläggning enligt plan- och 
bygglagen. GR sitter nu med i Boverkets referensgrupp. 

Ytterligare insatser som bidragit till att minska CO2-utsläppen har gjorts i projekt och aktiviteter 
kopplat till den regionala avfallsplanen, till exempel Resurssmart äldreboende, F/ACT Movement 
och elevrådsprojektet. Det preliminära resultatet från projektet Resurssmart äldreboende 
visar ett minskat CO2-utsläpp med totalt cirka 1,4 ton och som bieffekt minskade kostnader 
för avfallshanteringen. 

Klimatfrågan är högaktuell i infrastrukturplaneringen, där storstadsregionens utmaningar och 
potential är stora. Under året har GR aktivt drivit frågor rörande hållbart resande, till exempel 
utökning av kollektivtrafik, cykelplanering och ökad valfrihet inom mobilitet. 
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Ett av fokusområdena i Plan och detaljbudget 2020 är Insatser kring att ge stöd 
till kommunerna i arbetet med att verka för fullföljda studier för alla elever. I detta 
avsnitt presenteras en fördjupad uppföljning av fokusområdet. Inledningsvis 
beskrivs bakgrunden till varför det är av vikt att verka för fullföljda studier för alla 
elever inom Göteborgsregionen. Därefter beskrivs GR:s arbete för att möta utma-
ningen samt vilket värde det skapar för medlemskommunerna och deras invånare. 

Fullföljda studier: en investering som ger livslång nytta för enskilda elever och 
gagnar samhället i stort
En av de viktigaste skyddsfaktorerna för att motverka människors utanförskap i samhället är 
genomförda grundskolestudier, behörighet till gymnasieskolans nationella program och full-
följd gymnasieutbildning med gymnasieexamen. Olika undersökningar1, såväl som Göteborgs-
regionens fleråriga erfarenhet av projekt kopplat till fullföljda studier’, visar att en avslutad 
gymnasieutbildning med examen ger större möjlighet till arbete och fortsatta studier. Det är i 
sig är hälsofrämjande och ger förutsättningar för delaktighet i samhällslivet. 

Möjligheterna att fullfölja gymnasiestudier skapas redan i grundskolan. Forskning visar att 
om elever tidigt lyckas i skolan, tycks det bli den mest betydelsefulla faktorn för att elever inte 
ska lämna skolan i förtid. Det är i grundskolan de mönster som kommer att bli avgörande för 
en elevs skolgång etableras, och om stöd ges tidigt gör det stor skillnad2. I början av 2000-talet 
var andelen behöriga till ett nationellt gymnasieprogram i Västra Götaland ungefär 90 procent. 
Skolresultaten har sedan dess försämrats i samtliga regiondelar – andelen behöriga till ett na-
tionellt gymnasieprogram 2015 var cirka 85 procent3. Den nationella siffran för andelen elever 
som var behöriga till ett nationellt gymnasieprogram för läsåret 2018/2019 är 84,3 procent. För 
Göteborgsregionens medlemskommuner var spridningen i behörighet till ett nationellt gymna-
sieprogram samma läsår mellan 72,4 och 91,1 procent4. 

Flera aktörer inom utbildningsområdet i 
Sverige ser att fullföljda studier är viktigt 
och bör vara ett prioriterat område för 
såväl nyttan för enskilda individer som för 
samhället. Begreppet fullföljda studier defi-
nieras dock något olika beroende på aktör. I 
nationell mening, sett till Skolverkets defini-
tion, innebär fullföljda studier att erhålla en 
gymnasieexamen. Med erfarenhet från att 
leda projekt rörande fullföljda studier vill 
Göteborgsregionen utveckla definitionen till 
att innefatta såväl den akademiska progres-
sionen med betyg, examen och sedermera 
anställning, som att rusta elever för fram-
tiden där aspekter som hälsa, delaktighet, 

Fullföljda studier i fokus

1. Ex. Rumberger och Lamb 2003, Nilsson och Wadeskog 2008, m.fl., rapporten "Utbildning – nyckel till arbete" SKL, 2015, Regional handlingsplan för 
Europeiska socialfonden i Västsverige, ESF 2014–2020

2. Ensminger and Slusarcick, 1992, Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11, Alexander et al: 2001
3. Att motverka skolmisslyckanden VGR, 2016
4. Siris, hämtat 2020-01-15
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DIAGRAM 1: Andel elever behöriga till 
nationellt gymnasieprogram, Siris (2019)
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likabehandling samt relationer både inom och utanför skolkontexten tas i beaktande. Den 
bredare definitionen av fullföljda studier innebär alltså såväl resultatet “fullföljda studier” som 
vägen dit, vilken ser olika ut beroende på elevens behov. 

Nära sammankopplat med fullföljda studier är begreppet skolanknytning. En viktig förutsätt-
ning för fullföljda studier för alla elever oavsett skolform är en stark skolanknytning. Med sko-
lanknytning menas exempelvis att eleven känner en tillhörighet med skolan, har goda relationer 
med såväl andra elever som skolpersonal samt att eleven ser en koppling mellan arbete som 
läggs ned i skolan och framtida förutsättningar.

Fullföljda studier – en del av Agenda 2030
Sverige har liksom övriga medlemsländer i FN åtagit sig att verka för 17 globala mål för en 
hållbar utveckling, där mål 4 utgörs av att “säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning 
av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. I 2030-agendan understryks att utbild-
ning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställd-
het i varje samhälle och att utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera 
områden - vilket arbetet med fullföljda studier också vittnar om. 

Då lokala aktörer, såsom skolhuvudmän, är viktiga i realiserande av de globala målen kan den 
verksamhet kopplat till fullföljda studier som Göteborgsregionen driver sägas utgöra ett viktigt 
bidrag till Sveriges arbete för att nå mål 4. Här bör också lyftas att Göteborgsregionen fungerat 
som rådgivare till såväl Skolverket som till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rörande 
fullföljda studier, vilket ger en indikation på att Göteborgsregionen är en framträdande natio-
nell aktör på området. 

Verksamt arbete för fullföljda studier
Mellan 2012 och 2018 drev SKR metod- och strukturpåverkansprojekten Plug In och därefter 
Plug In 2.0 tillsammans med totalt åtta regioner. Göteborgsregionen deltog dels på operativ 
nivå genom att leda delprojekt i medlemskommunerna, dels på strategisk nivå genom arbe-
tet med en digital kunskapsplattform samt genom projektstödjande verksamhet för samtliga 
lokala projekt i landet. Drygt 70 kommuner ingick i projekten och mer än 10 000 ungdomar 
nåddes under den totala projekttiden. Under Plug In identifierades fem framgångsfaktorer 
som fortsatt är verksamma i arbetet med att fler elever ska fullfölja sina studier. 

Själva grunden för att lyckas stötta elever som redan påvisat en svag skolanknytning är ett in-
dividcentrerat arbetssätt där elevens helhetsbehov beaktas. Det handlar om att utifrån ett brett 
perspektiv utreda vad som hindrar elever från att komma till skolan, delta i undervisningen och 
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lyckas med sina studier samt att beakta behov som även sträcker sig utanför ett pedagogiskt 
stöd. Utöver ett individcentrerat arbetssätt är en systematik kring koll och uppföljning viktig 
för fullföljda studier. Viktigt är också positiva relationer mellan elever och mellan elever och 
skolpersonal samt att hitta flexibla lösningar för eleven som passar just dennes behov. Även 
samverkan såväl inom skolan som med aktörer utanför skolan lyfts som betydelsefull i arbetet 
med fullföljda studier. 

Baserat på Göteborgsregionens erfarenhet av att driva verksamhet rörande fullföljda studier 
kan konstateras att ett framgångsrikt arbete alltid bör baseras på ett identifierat behov. Ofta 
gynnas skolanknytning och i förlängningen fullföljda studier av att arbete bedrivs för hela sko-
lan, för en grupp elever samt enskilda elever samtidigt – det beskrivs ofta som ett främjande, 
förebyggande och åtgärdande arbete. Tanken kring att bedriva utvecklingsarbete på flera nivåer 
samtidigt föddes i projekt Plug In 2.0, men har utvecklats i projekt Plug Innan. Plug Innan, som 
finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR) men som ägs och drivs av Göteborgsregionen, 
baseras i mångt och mycket på resultaten av Plug In 2.0, med skillnaden att Plug Innan riktas 
till barn i yngre åldrar i grundskolan. Plug Innan beskrivs mer lite längre fram i detta avsnitt.

Ytterligare en erfarenhet som kan konstateras efter Göteborgsregionens mångåriga arbete 
med att driva utvecklingsarbete inom området fullföljda studier är betydelsen av ledning och 
styrning sett till projekt och satsningars verkshöjd i själva genomförandet samt till förutsätt-
ningar för hållbarhet och synergieffekter kopplat till implementering. Förankring i hela styrked-
jan är en förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Vad gör Göteborgsregionen i arbetet för fullföljda studier?
Göteborgsregionens arbete med skolutveckling inom verksamhetsområdet fullföljda stu-
dier fokuseras på individanpassning och likvärdighet för att bidra till att alla elever ska nå 
utbildningens och sina egna mål. Göteborgsregionen är en samlande kraft i arbetet med att 
genomföra metod- och kompetensutvecklingsinsatser inom grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning riktat till skolpersonalen. Verksamhetsområdet fullföljda studier knyts an till 
Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020–2023, då en av de identifierade utmaning-
arna är utbildning och kompetensförsörjning – en utmaning som bland annat konkretiseras 

Fem framgångsfaktorer för arbetet med fullföljda studier, 
framtagna i samband med projekt Plug In.
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i det fokusområde som är utgångspunkten här: Insatser kring att ge stöd till kommunerna i 
arbetet med att verka för fullföljda studier för alla elever.

Processtöd till medlemskommunerna i fokusområdet fullföljda studier
Göteborgsregionens processtöd inleds i regel med att stödja berörda verksamheter i att göra en 
nulägesanalys – en kartläggning över både verksamhetens och målgruppens behov. De identi-
fierade lokala behoven hos eleverna ska styra vad den berörda verksamheten ska fokusera på 
i sitt utvecklingsarbete. Under 2020 blev detta särskilt viktigt för det pågående utvecklings-
projektet InVux som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) samt ägs och drivs av 
Göteborgsregionen. 

I InVux som startade 1 september 2019 och pågår till sommaren 2022, arbetar sex av med-
lemskommunerna med individer i åldern 15–24 år som riskerar att inte etablera sig på arbets-
marknaden. Fokus ligger på att utveckla förbättrade tvärsektoriella samverkansmodeller och 
erbjuda målgruppen individuella stödinsatser och anpassade utbildningsvägar. Nulägesanalys 
har hjälpt kommunerna att få en översyn av nuläget och fungerat som ett verktyg för att kart-
lägga och fördjupa kunskapen om målgrupperna. Analysen har också haft som syfte att förmå 
kommunerna att ringa in hur deras verksamheter idag kan eller inte kan möta upp målgrupper-
nas behov, för att de ska kunna skönja organisatoriska utvecklingsområden. 

I Göteborgsregionens större och längre skolutvecklingsprojekt tillsätts en ändamålsenlig 
regional projektgrupp med olika kompetenser och ansvarsområden – allt för att medlems-
kommunerna ska få ett så bra processtöd som möjligt. I flera av de befintliga projekten under 
2020, som InVux, Yrk In, Fullfölja studier GR (FSGR) och Plug Innan, har Göteborgsregionen 
utsedda processledare som arbetar närmast kommunerna och kommunernas egna tillsatta 
lokala projektledare. Det enskilda processtödet har handlat om att stötta deltagande kommuner 
i projektledning, så som författandet av en lokal projektplan, arbetsledning av projektgrupp och 
hur insatser kan utformas, utvecklas, presenteras och införlivas samt följas upp. Processtödet 
har också handlat om stöd utifrån vad forskning och beprövad erfarenhet visar är verksamma 
arbetssätt, samt vad lagstiftningen säger på olika relevanta områden. 

En grundläggande förutsättning för att Göteborgsregionens processtöd ska nå ut till samt 
värdesättas av kommunerna är uppbyggnaden av ett förtroende och en legitimitet, vilket inte 
enkom handlar om uppvisad och förmedlad kunskap i sakfrågan eller hur ett hållbart utveck-
lingsarbete ska bedrivas utan också om graden av lyhördhet och anpassningsförmåga i relation 
till dem som arbetar med projekten lokalt. 

Olika nivåer av insatser för att stärka 
skolanknytning

Åtgärdande 
insatser

Förebyggande insatser

Främjande insatser

(Plug Innan)

Riktad insats till elev i 
komplexa situationer utifrån 
identifierat behov

Riktade insatser till grupp av 
elever eller elev utifrån 

identifierat behov

Pågående insatser som gynnar 
alla elever i verksamheten

Det finns olika former av insatser för 
att stärka skolanknytning och i 
förlängningen fullföljda studier. Alla 
insatser utgår från identifierat 
behov och kunskap om verksamma 
metoder, baserat på beprövad 
erfarenhet och forskning. Det är 
viktigt att insatser på samtliga 
nivåer sker 
parallellt.

Modell för att visualisera att insatser för att fler ska fullfölja sina studier bör riktas till olika målgrupper och ha 
olika syfte, men att arbete bör ske parallellt.
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En återkommande aktivitet i Göteborgsregionens processtöd är att planera och genomföra 
regionala projektmöten där representanter från de aktuella kommunerna träffas för att lära 
av varandras erfarenheter, lärdomar och genomförda förändringar. Göteborgsregionen ver-
kar för samarbete över kommungränserna och dessa regionala projektmöten är ett forum för 
idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. I Göteborgsregionens processtöd ingår ofta också 
olika former av workshops för berörd skolpersonal. Detta har exempelvis genomförts i tidigare 
nämnt Plug Innan och i projektet Ungas Kraft, ofta med fokus på att skapa samsyn i kollegiet 
kring olika rutiner och insatser för att möta elevers behov. Ungas Kraft är ett samarbete mellan 
Universeum och Göteborgsregionen där Wallenbergstiftelsen är finansiär. 

Under året har GR genom projektet Rebas (Regionala bilder av segregation) också påbörjat 
ett arbete för att visualisera och följa segregationen inom Göteborgsregionen. Här ingår bland 
annat att analysera hur ungdomars livsvillkor skiljer sig beroende på bostadsort. Ett särskilt fo-
kus finns på mönster som spänner över kommungränserna. Arbetet har skett i samverkan med 
skolhuvudmän inom olika utvecklingsprojekt med extern finansiering på lokal, delregional, 
regional, nationell och internationell nivå. 

Kunskapsunderlag och analysstöd om barn och ungas hälsa
Göteborgsregionen utvecklar och tillgängliggör kunskap inom barn och ungas hälsa samt 
ger analysstöd i syfte att öka kommunernas förutsättningar att arbeta mer kunskapsbaserat. 
Hälsa är en framträdande indikator för fullföljda studier, vilket gör det här arbetet synnerligen 
viktigt. Ett gott exempel på detta är att Göteborgsregionen samordnar det regionala genomför-
andet av ungdomsundersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), bistår med 
analyser av resultaten och stödjer kommunerna i att använda resultaten som beslutsunderlag 
för lokalt utvecklingsarbete. Sedan 2017 har Lupp-nätverket träffats regelbundet även mellan 
de år som undersökningen genomförs. För närvarande består nätverket av de nio kommuner 
som har genomfört Lupp 2020. Här har omkring 3 800 14-åringar och 1 800 17-åringar i Göte-
borgsregionen beskrivit bland annat sin hälsa i olika avseenden.

Detta är ett rikt kunskapsunderlag som Göteborgsregionen och kommunerna kommer att 
arbeta vidare med under 2021. Det lokala utvecklingsarbetet kommer att på olika sätt omfatta 
dialog med ungdomarna själva. Göteborgsregionen för löpande dialog med Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som är nationellt ansvarig myndighet för Lupp-
enkäten. Göteborgsregionen genomför dessutom årligen regiongemensamma elevenkäter i 
årskurs 2, 5, 9 och gymnasieskolans år 2. Detta ger också ett kunskapsunderlag om barn och 
ungas hälsa. 

Resultat och lärdomar, praktiknära paketering och spridning av erfarenheter och 
kunskap i ett regionalt perspektiv
Fortlöpande under projekt och satsningar inom verksamhetsområdet fullföljda studier arbetar 
Göteborgsregionen på olika sätt med att bidra till skolhuvudmännens arbete på området. En 
viktig del i detta arbete är att extrahera kunskap från utvecklingsarbetet. Detta görs exem-
pelvis genom att följa utvecklingen såväl kvalitativt som kvantitativt. Genom att systematiskt 
samla in underlag från det pågående utvecklingsarbetet genereras beprövad kunskap och erfa-
renhet på området – kanske framförallt kopplat till verksamma metoder och förhållningssätt 
för att möta målgruppens behov. Göteborgsregionen sammanställer och paketerar underlagen 
på ett praktiknära vis, så att fler skolor och andra relevanta aktörer enkelt kan ta del av infor-
mationen. 

Ett projekt att inspireras av gällande sammanställning av praktiknära underlag för spridning 
är Plug Innan. Projektet avslutas i mars 2021 och har då pågått i fyra år. Västra Götalandsregio-
nen finansierar projektet och totalt 22 delprojekt har varit med från hela regionen. Göteborgs-
regionen är projektägare och driver arbetet som syftat till att utveckla och långsiktigt stärka 
grundskolors främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kopplat till fullföljda studier. 
Projektet har inte endast varit ett genomförandeprojekt, utan syftet har också varit att bidra till 
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kvalitetsutveckling i arbetet med fullföljda studier i regionen. Detta ska ske genom att bygga och 
sprida kunskap utifrån såväl befintlig forskning som det arbete som genomförts på de 40 med-
verkande grundskolorna. Under projektets gång har kunskap om verksamma förhållningssätt 
och metoder kopplat till fullföljda studier samlats in och sammanställts till olika praktik- och 
verksamhetsnära stöd- och inspirationsmaterial för spridning. Idag har huvudmän och skolor 
olika möjligheter att bedriva utvecklingsarbete inom området fullföljda studier. Därför finns en 
ambition att framöver arbeta vidare med just sammanställning och spridning av verksamhets-
nära underlag, för att på så vis lägga en grund för och i förlängningen bidra till en ökad likvär-
dighet i frågan om kunskap och stöd till huvudmän och skolor kopplat till fullföljda studier. För 
att säkerställa den vetenskapliga grunden har Plug Innan, likaså projektet InVux, kopplat på en 
forskarresurs från FoU i Väst i uppföljningen och utvärderingen av projektets resultat.

En digital avslutningskonferens för Plug Innan genomfördes i september och kan ses som 
en konkret insats – bland många under det pandemiska året – som Göteborgsregionen behövt 
utveckla på kort varsel och på ett så målgruppsanpassat sätt som möjligt. Det går att skönja 
en ökad mognad för målgrupperna att ta till sig digitala konferenser, workshops och möten – 
aktiviteter som självklart har kommit att vara utmärkande och nödvändiga för samtliga projekt 
och satsningar inom verksamhetsområdet fullföljda studier under 2020. Ur ett metodutveck-
lingsperspektiv har Göteborgsregionen dragit viktiga lärdomar av genomförandet av digitala 
aktiviteter och ökat kunskapen inom området markant.

Under första halvan av året avslutades projektet Yrk In. Projektet ägdes av SKR och drevs 
i samarbete med fyra regioner. I Göteborgsregionen var fokus att utveckla introduktionspro-
grammen, framförallt yrkesintroduktion, genom en ökad koppling till de nationella yrkespro-
grammen. Gymnasieskolor i fyra medlemskommuner medverkade i projektet. När det gäller 
spridning av resultat ombads Göteborgsregionen av projektägaren SKR att göra en film om Yrk 
In – en film som också visades på den avslutande webbsändningen för projektet i februari 2020 
och således fick en nationell spridning. En särskild GR-version av filmen har också framställts 
och spridits i olika sammanhang och kanaler. Den visar på hur projektet har bidragit till en 
ökad integrering av olika elevmålgrupper och olika personalgrupper, vilket i sin tur har gett 
bättre förutsättningar för en gemensam elevsyn och mer inkluderande lärmiljöer. 
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Ännu ett projekt som avslutades 
under första halvan av året var det 
ESF-finansierade projektet FSGR – ett 
projekt som startade i mars 2017 och 
som GR varit projektägare för. FSGR 
syftade till att skapa förutsättningar 
för främst fristående gymnasieskolor 
att motverka studieavbrott genom 
individanpassade insatser. Ökad kun-
skap om sakfrågan hos skolpersonal 
från en annan skolhuvudman än den 
kommunala, kan betraktas vara av re-
gional nytta då det har gagnat många 
elever sett till ökad skolnärvaro och 
akademisk progression. 

Inom ramen för projektet FSGR 
har Göteborgsregionen under 2020 
arbetat fram materialet Att främja 
fullföljda studier i praktiken. I mate-
rialet beskrivs fem gymnasieskolors 
praktiska arbete med fem elever som 
av olika anledningar uppvisat en svag 
skolanknytning. Läsaren får ta del av 
skolornas arbete, från kartläggning 
via implementering och uppföljning 
av insatser till faktiska resultat. Samtliga fall är verkliga, men har bearbetats för att säkerställa 
elevernas anonymitet. Materialet riktar sig till alla som i sin yrkesroll möter skoldistanserade 
unga, och kan användas både som inspiration i utvecklingsarbetet och som ett underlag för 
vidare diskussion i personalgruppen. Utöver casen innehåller materialet även reflektioner 
utifrån forskning och styrdokument, samt generella rekommendationer för fortsatt arbete med 
liknande fall. 

Ytterligare en produkt som arbetades fram inom FSGR är materialet Meningsfulla möten 
med arbetslivet – ett metodmaterial särskilt riktat till elever på introduktionsprogrammen, 
som har spridits och kan inspirera skolor i hela regionen. Materialet bygger bland annat på de 
målgruppsanpassade förträffar och det skräddarsydda besöket på Gymnasiedagarna och Future 
Skills 2019 som GR genomförde för sammantaget 164 elever från introduktionsprogrammen. 
Materialet är ett tydligt exempel på hur en produkt först arbetas fram genom ett projekt – uti-
från de kunskaper och erfarenheter som det har givit – för att sedan bli ett bestående material. 
Det är på det här sättet som GR systematiskt under ett helt decennium lyckats bevara och 
utveckla kunskap i sakfrågan och hela tiden nyttjar projekt och dess resultat som en hävstång 
i det övergripande arbetet med verksamhetsområdet fullföljda studier med alla medlemskom-
muner i beaktande. 

För Göteborgsregionen är det individcentrerade arbetet högt prioriterat
Genomgående i det arbete som Göteborgs regionen gör är att tonvikt läggs på det individ-
centrerade arbetssättet – att kommuner, skolor, chefer och all skolpersonal alltid utgår från 
elevers faktiska behov. För att bidra till att det här arbetssättet hölls intakt under pandemin 
togs material fram av Göteborgsregionen som ett stöd för kommunerna och skolverksamhe-
terna i hur arbete med utsatta elevmålgrupper på distans ska ske. Arbetet genomfördes i nära 
dialog med ansvariga för plattformen distanspedagogik.se. För att nyttan av det individcen-
trerade arbetssättet ska kunna visa sig i att elever gör stegförflyttningar avseende ökad aka-
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demisk progression, närvaro, motivation och förbättrad hälsa krävs en kunskapspåfyllnad för 
personalen och ett hållbart system för att den ska bevaras. Det här innefattar samtliga projekt 
och satsningar inom området, oberoende av skolform. Grundskolor inom Plug Innan och gym-
nasieskolor inom FSGR och Yrk In har med stöd av Göteborgsregionen utvecklat en palett av 
insatser för att möta elevers individuella behov och stärka deras skolanknytning. Detta förkla-
ras av en rektor på en gymnasieskola inom FSGR med följande ord: 

Det ligger i kulturen här på skolan, vi sätter individen i centrum. Strukturerna måste anpas-
sas efter individerna, inte tvärtom.

Strategiskt påverkansarbete regionalt och nationellt
Genom de projekt som Göteborgsregionen driver samlas beprövad kunskap och erfarenhet in 
som paketeras och sprids. Verksamma förhållningssätt och metoder som nyttjas inom ramen 
för de utvecklingsprojekt som drivs sammanställs och finns tillgänglig för fler än dem som 
ingått i projektet. I arbetet med spridning inkluderas alltid samtliga medlemskommuner, men 
spridning sker också regionalt och nationellt via samverkanspartners till Göteborgsregionen 
och via de regionala och nationella nätverk Göteborgsregionen är med i. Det handlar också 
om att nyttja kommunernas utvecklingsarbete i sakfrågan för att undersöka möjligheterna till 
regionala samverkansvinster och ökad samordning inom området mellan kommunerna och 
med relevanta regionala och statliga aktörer. 

VGR utgör en viktig samverkanspart i det här sammanhanget – inte minst sett till att de 
finansierat projektet Plug Innan. Under de gångna åren har representanter från Göteborgsregi-
onen suttit med i ett regionövergripande nätverk för fullföljda studier som VGR är sammankal-
lande till, samt i ett projektnätverk inom verksamhetsområdet som varit kopplat till pågående 
projekt och satsningar i regionens olika kommunalförbund. Göteborgsregionen för en dialog 
tillsammans med VGR kring ett fortsatt och fördjupat samarbete kring verksamhetsområdet 
fullföljda studier även under 2021. 

SKR var som tidigare nämnts nationell projektägare för Plug In och även för Yrk In. Då Gö-
teborgsregionen varit framträdande i båda projekten har SKR kommit att bli en viktig samver-
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kanspart och en arena för spridning och påverkan. Yrk In-projektet inom Göteborgsregionen 
fick ett så pass stort genomslag och rönte ett stort intresse, vilket föranledde att SKR ombad 
Göteborgsregionen att medverka på en uppstartskonferens för deras ESF-projekt IMprove, 
ett projekt som arbetar för att fler unga nyanlända som kommit in sent i svenska skolsystemet 
fullföljer sina studier och kommer ut i arbetslivet. Då fyra regioner deltar i detta projekt – 
Skaraborg, Skåne, Sörmland och Värmland – fick Göteborgsregionens mångåriga arbete med 
fullföljda studier i allmänhet och projektet Yrk In i synnerhet en nationell spridning. 

Göteborgsregionens befintliga tjänstemannanätverk och grupper är alltid ovärderliga för våra 
projekt och satsningar. Det är via dem som de lokala utvecklingsbehoven identifieras och som 
ligger till grund för de projekt och satsningar som initieras, genomförs och vid lyckade resultat 
implementeras. Likaså är Utbildningsgruppen (UG), Göteborgsregionens politiska styrgrupp 
för det livslånga lärandet, synnerligen viktig för förankring och spridning av arbetet med 
verksamhetsområdet fullföljda studier. Projektledaren för InVux närvarade på ett möte med 
UG under slutet av 2020, redogjorde för arbetet med verksamhetsområdet i stort samt gav en 
nulägesrapport om det berörda projektets fortskridande. 

Nytta för invånarna
Göteborgsregionens arbete tillsammans med medlemskommunerna kretsar kring att stärka 
huvudmannen och skolor i dess arbete med skolutveckling. Nyttan för invånarna uppstår 
därmed oftast indirekt, när huvudmannen och/eller skolor bedriver en initierad skolutveckling 
blir resultatet stärkt skolanknytning och i förlängningen fullföljda studier för fler elever. Som 
tidigare konstaterats innebär att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram och att erhålla 
en gymnasieexamen en stärkt ställning på arbetsmarknaden och därmed i samhället i stort för 
den enskilde individen. I arbetet med fullföljda studier vill Göteborgsregionen också trycka 
på att det inte endast är resultatet fullföljda studier i form av en akademisk progression som 
menas. Insatser görs även för dem som har en svagare skolanknytning och som tillslut inte 
når behörighet till ett nationellt gymnasieprogram eller erhåller en gymnasieexamen från ett 
nationellt gymnasieprogram – de ska också erbjudas en ljus framtid. Ett sådant arbete känne-
tecknas exempelvis av att erbjuda individen att tillskansa sig kunskaper utöver det som står i 
läroplanen, så som yrkesspecifikt kunnande. 

En annan nytta värd att omnämna i sammanhanget är förändrad elevsyn hos ledning och skol-
personal samt den potentiella spridningen och påverkan över tid som en sådan kan innebära. 
Yrk In-projektets genomslag visar på detta, där flera lokala projektledare vars organisatoriska 
hemvist var introduktionsprogrammen (IM) vittnade om en förändrad elevsyn hos skolpersonal 
på de nationella yrkesprogrammen. Den ökade samverkan mellan IM och de nationella yrkespro-
grammen ledde också till en ökad känsla av att alla elever är allas ansvar, vilket kan relateras till 
icke-diskriminering och integration – något som lokal projektledare i Lerums kommun belyser 
på följande sätt: 

Principen om icke-diskriminering kan kopplas till integration. Med integration menas då 
inte att ”dom” ska bli som ”vi” utan om att olika elevmålgrupper och olika personalgrupper/
arbetslag och professioner inte bara samexisterar på riktigt kanske för första gången utan 
också lär av varandra så att resultatet blir större än de enskilda delarna. Det här leder inte 
bara till en mer tolerant arbetsmiljö och en mer inkluderande lärmiljö för alla på skolan 
utan förhoppningsvis till att alla inblandade blir något mer än vad de var förut. Det gäller 
givetvis både personal och elever. Yrk In i Lerum har på allvar bidragit till den här utveck-
lingen. 

IM och nationella program på gymnasieskolor runt om i landet är oftast tydligt särskilda rent 
organisatoriskt – och många gånger även geografiskt på skolan. Detta gör enligt många bland 
personalen på IM att det byggs okunskap och i värsta fall förutfattade meningar om den hete-
rogena elevmålgruppen på IM vars enda säkra gemensamma nämnare är att eleverna i formell 
mening är obehöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Yrk In, så som det har bedrivits 
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i Göteborgsregionen, har utmanat denna organisering och synsätt med eftertryck och nått 
uppmärksamhet och intresse runt om i landet. Den förändrade elevsynen går helt i linje med 
deltagande elevers egna upplevelser och ökade grad av motivation och meningsfullhet i synen 
på sin utbildning. De ser inte sig själva som en obehöriga IM-elever utan som vilka yrkeselever 
som helst. "Det känns mer på riktigt än tidigare", som en elev från projektet uttryckte sig. Alla 
elever ska ges förutsättningar att klara skolan. Att Göteborgsregionen systematiskt stödjer 
kommuner och verksamheter i att alla elever ska fullfölja sina studier är både att betrakta som 
direkt nytta för enskilda individer och som samhällsnytta i ett vidare perspektiv.

Bedömning
Fokusområdet kring fullföljda studier är ett område som innebär olika utmaningar för skol-
huvudmännen. Göteborgsregionen har ett viktigt uppdrag att stötta skolhuvudmännen i deras 
arbete och på så vis bidra till att fler elever fullföljer sin utbildning. Detta är av betydelse för 
såväl individen som för samhället och kräver insatser på olika nivåer inom skolans verksam-
heter. Genom Göteborgsregionen kan olika samverkande insatser stötta såväl kommuner 
som fristående huvudmän i att driva arbetet med alla elevers fullföljda studier. Kunskap och 
erfarenheter kan komma flera skolhuvudmän till del genom den spridning som sker av re-
sultat och lärdomar genom Göteborgsregionens insatser och samarbete med olika aktörer på 
nationell nivå. Genom olika utvecklingsprojekt med fokus på fullföljda studier bidrar Göte-
borgsregionen till kvalitetsutveckling av skolhuvudmännens arbete. Via utvecklingsprojekten 
sprids exempelvis kunskap genom stöd- och inspirationsmaterial, verksamhetsnära underlag 
och genom dialog regionalt och nationellt via samverkanspartners och i de olika nätverk som 
Göteborgsregionen är engagerad i.

Den sammanlagda bedömningen är att de insatser som möjliggjorts genom samverkan och 
samarbete inom Göteborgsregionen under 2020 har stöttat kommunerna att möta nuvarande 
och framtida utmaningar på området fullföljda studier. 
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Utöver de 20 fokusområdena följer Göteborgsregionen (GR) särskilt några 
 verksamheter under året. 

Dotterbolag
Utifrån förbundsstyrelsens uppsiktplikt följer GR som ägare verksamheten i dotterbolagen 
och fokus 2020 har legat på Coronapandemins konsekvenser. Gryning Vård var redan innan 
pandemin inne i en omställningsfas och har under 2020 fortsatt att anpassa verksamheten för 
att kunna möta kommunernas behov. När det gäller ISGR följer GR bolagets arbete med fram-
tida lokalförsörjning, och här löper verksamheten på enligt plan. En möjlig risk för bolaget är 
minskat elevantal på den internationella sektionen som en direkt följd av reserestriktioner och 
stängda gränser på grund av pandemin, som påverkar rörligheten på den globala arbetsmark-
naden.

Organisationer som GR transfererar medel till 
GR transfererar medel till flera organisationer. Här nämns ett par exempel. GR bidrar under 
år 2020, som stiftare i stiftelsen Korsvägen, med 12 500 tkr i utvecklingsbidrag till Univer-
seum. GR följer tidplanen och processen för arbetet med att utveckla Universeums visualise-
ringslabb som är en del av en ny målbild för bolaget. Under året har Universeum som en följd 
av Corona restriktionerna periodvis tvingats hålla helt stängt. Bolaget påverkas i hög grad av 
att antalet besökare kraftigt har minskat. Utvecklingsarbetet med visualiseringsdomen följer 
dock plan.

GR har till uppdrag att vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveck-
ling och kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 
Inom social välfärd och arbetsmarknad sker detta arbete till stor del inom ramen för FoU i Väst. 
Inom miljö och samhällsbyggnad samverkar GR med och stödjer det nya Centrum för hållbar 
stadsutveckling (Urban Futures) som har etablerats under året efter att finansieringen från 
Mistra upphört. GR har haft ordförandeposten i styrelsen under 2020 genom avdelningschefen 
för Miljö och samhällsbyggnad. 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) 
Under 2020 har GR särskilt följt utvärderingen av hälso- och sjukvårdsavtalet samt infö-
randet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), inom ramen för Västkomsamarbetet. 
 Framtidens vårdinformationsmiljö är ett särskilt fokusområde i GR:s plan 2020, se sid 16. 
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har övergått från att vara ett samverkansforum till att 
utgöra en plattform för det gemensamma arbetet som krävts av kommuner och region i den 
rådande situationen med anledning av coronapandemin. Denna samverkansstruktur har varit 
och är central för samarbetet. 

Internt arbete 
HR
Under perioden har GR skapat en krisledningsorganisation med regelbundna möten. 
Förbunds ledningen har tagit fram en åtgärdsplan med fokus på verksamhet, personal och 
ekonomi. Verksamheten bedrivs enligt plan men på nya sätt. Alla avdelningar har gjort ett stort 
jobb med att ställa om, omfördela resurser och stoppa rekryteringar. Arbetsgivaren och lokala 
fackliga organisationer samt skyddsombud har träffats löpande och kommit överens om nöd-
vändiga åtgärder för att få en ekonomi i balans. 

Övrig uppföljning 
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Kommunikation 
GR utvecklar kommunikationen för att bli tydligare gentemot medlemskommunerna, men ock-
så när Göteborgsregionens frågor lyfts regionalt, nationellt och internationellt. Under år 2020 
var planen att utveckla GR:s webbplats, men projektet fick pausas på grund av omprioriteringar 
i verksamheten och osäkerhet kring det ekonomiska läget som en följd av coronapandemin. 
Men arbetet har återupptagits under senare delen av året och slutförs under år 2021.

Politisk organisation 
På uppdrag av förbundsstyrelsen har förbundsdirektören under år 2020 utrett vilken politisk 
organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag. Dessutom 
har möjliga samarbetsformer med kommuner utanför GR utretts. I december uppdrog förbunds-
fullmäktige åt förbundsstyrelsen att med utgångspunkt från den genomförda utredningen ta fram 
ett förslag på politisk organisation för GR inför mandatperioden åren 2023-2027. Detta arbete 
fortsätter under år 2021.

Politiska möten inom GR har under året ägt rum som planerat, men anpassats till Folkhälso-
myndighetens restriktioner med anledning av coronapandemin.

Axel Josefson (M), ordf* Göteborg
Marina Johansson (S), 1e vice ordf* Göteborg
Marith Hesse (M), 2e vice ordf* Partille
Miguel Odhner (S), 3e vice ordf* Kungälv
Jörgen Fogelklou (SD) Göteborg
Jonas Attenius (S) Göteborg
Daniel Bernmar (V) Göteborg
Lisa Andersson (M) Kungsbacka
Martin Wannholt (D) Göteborg
Martin Johansen (L) Tjörn
Monica Samuelsson (S) Ale
Julia Färjhage (C) Lilla Edet
Karin Pleijel (MP) Göteborg
Carita Boulwén (SD) Kungsbacka
Jenny Broman (V) Göteborg
Jan Utbult (KD) Öckerö
Per Vorberg (M) Härryda
Jessica Blixt (D) Göteborg
Bo Pettersson (S) Stenungsund
Lill Jansson (L) Lerum
Kristian Vramsten (M) Mölndal
Fredrik Mellbin (SD) Mölndal

*= utgör styrelsens presidium

Förbundsstyrelsen 2020

Ersättare
Maria Brauer (S) Öckerö
Maria Renfors (M) Stenungsund
Peter Arvidsson (SD) Härryda
Stefan Gustafsson (S) Mölndal
Anette Holgersson (V)Lerum
Mikael Berglund (M) Ale
Henrik Munck (D) Göteborg
Marcus Claesson (L) Mölndal
Eva Borg (S) Kungsbacka
Emmyly Bönfors (C) Göteborg
Daniel Filipsson (M) Alingsås

Adjungerade
Helene Odenjung (L) Göteborg
Renée Bengtsson (S) Lerum
Thorbjörn Carlsson (S) Partille
Ulrika Landergren (L) Kungsbacka
Alexander Abenius (M) Lerum
Simon Waern (S) Alingsås
Kent Lagrell (M) Öckerö
Patrik Linde (S) Härryda

230



GR:s årsredovisning 2020

32

Ledamöter i styrgruppen för 
arbetsmarknad
Thorbjörn Carlsson (S) ordförande Partille
Ulrika Landergren (L) vice ordf. Kungsbacka
Alexis Tranmarker (SD) Ale
Otto Stryhn (SD) Alingsås
Ingrid Andreae (S) Göteborg
Bengt Jildmalm (D) Göteborg
Mats Pilhem (V) Göteborg
Håkan Eriksson (KD) Härryda
Anders Holmensköld (M) Kungälv
Katarina Kuzmanovic (MP) Lerum
Annette Fransson (S) Lilla Edet
Merjem Maslo (M) Mölndal
Linda-Maria Hermansson (C) Stenungsund
Tuula Visala Karlsson (V) Tjörn
Maria Brauer (S) Öckerö

Ledamöter i styrgruppen för 
miljö och samhällsbyggnad
Alexander Abenius (M), ordf. Lerum
Simon Waern (S), vice ordf. Alingsås
Kennet Sandow (SD) Ale
Blerta Hoti (S) Göteborg
Åsa Hartzell (M) Göteborg
Peter Danielsson (D) Göteborg
Mikael Johannison (M) Härryda
Fredrik Hansson (C) Kungsbacka
Mats Frisell (S) Kungälv
Mats Nilsson (V) Lilla Edet
Viktoria Eliasson (V) Mölndal
Isabelle Asadian Falahieh (S) Partille
Jimmy Lövgren (MP) Stenungsund
Martin Johansson (SD) Tjörn
Göran Ohlsson (L) Öckerö

Ledamöter i styrgruppen för 
social välfärd
Kent Lagrell (M) ordförande Öckerö
Patrik Linde (S) vice ordförande Härryda
Marita Henriksson (SD) Ale
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Alingsås
Kristina Bergman Alme (L) Göteborg
Nina Miskovsky (M) Göteborg
Per Holm (D) Göteborg
Kalle Sundvall (M) Kungsbacka
Pia Gillerstedt (S) Kungälv
Eva Andersson (C) Lerum
Vakant Lilla Edet
Ove Dröscher (S) Mölndal
Marie Raask (S) Partille
Alexandra Odelsheim (SD) Stenungsund
Erling Alsin (V) Tjörn

Ledamöter i Utbildningsgruppen (UG)
Helene Odenjung (L), ordförande Göteborg
Renée Bengtsson (S), vice ordförande Lerum
Alfred Johansson (S) Göteborg
Anders G Högmark (M) Tjörn
Hans Wessberg (SD) Mölndal
William Hult (S) Kungälv
Jenny Broman (V) Göteborg
Angela Fasth (M) Partille
Jessica Blixt (D) Göteborg
Maria Kornevik-Jakobsson (C) Härryda
Zara Blidevik (M) Lilla Edet
Anna Hansson (MP) Alingsås
Tommy Bech (SD) Kungsbacka
Johnny Sundling (S) Ale
Emma Ramhult (V) Stenungsund
Eva Wallin (KD) Öckerö 

De politiska styrgrupperna 2020

Ledamöter
PER KOMMUN ordinarie ersättare
Ale kommun 1 1
Alingsås kommun 0 1
Göteborgs kommun 9 2
Härryda kommun 1 1
Kungsbacka kommun 2 1
Kungälvs kommun 1 0
Lerums kommun 1 1
Lilla Edets kommun 1 0
Mölndals kommun 2 2
Partille kommun 1 0
Stenungsunds kommun 1 1
Tjörns kommun 1 0
Öckerö kommun 1 1
 22  11

Ledamöter
PER PARTI ordinarie ersättare
Socialdemokraterna 5 3
Moderaterna 5 3
Sverigedemokraterna 3 1
Liberalerna 2 1
Vänsterpartiet 2 1
Demokraterna 2 1
Centerpartiet 1 1
Miljöpartiet de gröna 1 0
Kristdemokraterna 1 0 
 22 11

KVINNOR 13 6
MÄN 9 5
 22  11

Mandatfördelning 2020
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Bokslut år 2020 – förvaltningsberättelse
GR-koncernen
Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), organisationsnummer 222000- 
0265, avlämnar härmed årsredovisning för år 2020, kommunalförbundets 48:e verksamhetsår. 
GR-koncernen består förutom moderbolaget GR av Göteborgsregionens Internationella Skola 
AB (ISGR AB), som ägs till 100 procent av GR, och Gryning Vård AB som ägs till 54 procent av 
GR. GR är också en av tre huvudmän i Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden samt en av fyra 
huvudmän för Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum AB.

GR
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige; Ale, Alingsås, Göteborg, 
Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och 
Öckerö. Tillsammans har dessa kommuner 1 049 592 invånare. GR:s uppgift är att verka för 
samarbete över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom 
regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta samtidigt som den ska stärka 
regionen nationellt och internationellt. Se www.goteborgsregionen.se.

GR:s dotterbolag
Göteborgsregionens Internationella Skola AB (ISGR)
ISGR bildades år 1995 och är en helägd fristående skola med internationell profil som bedriver 
undervisning för elever från i första hand Göteborgsregionen. Den 1 juli år 2012 överfördes 
ISGR AB:s svenska sektion till GR med anledning av ny lagstiftning vilken omöjliggör för kom-
muner och kommunalförbund att vara majoritetsägare i aktiebolag som bedriver skolverksam-
het enligt svensk läroplan. Se www.isgr.se.

Gryning Vård AB
Gryning Vård AB ägs av GR (54 procent) samt kommunalförbunden i Skaraborg, Boråsregio-
nen/Sjuhärad och Fyrbodal. Verksamheten består av institutions- och öppenvård för barn, 
 familjer, ungdomar och unga missbrukare. Bolaget är idag landets största bolag inom HVB 
(hem för vård och boende). Se www.gryning.se.

Mål, styrning och uppföljning i kommunkoncernen GR
Förbundsstyrelsen, skolnämnden och bolagsstyrelserna ansvarar för att driva en effektiv 
verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, förbundsfullmäktiges beslut, politiska mål, 
 bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. 
Syftet är att säkerställa att GR:s kommunkoncern uppfyller de politiska målen och grund-
uppdragen, oavsett om verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform. All styrning, 
ledning och uppföljning i Göteborgsregionens kommunalförbund utgår från förbundsordning, 
strategisk inriktning, verksamhetsplan, vision och värdegrund.

Styrning
Förbundsfullmäktiges övergripande mål bidrar till en god ekonomisk hushållning och  reglerar 
prioriteringar i styrningen genom en rambudget och en detaljbudget som godkänns av 
förbunds fullmäktige.

Delegationsordningen är en vidaredelegation som tydliggör ansvarsfördelning mellan för-
bundsstyrelsen, presidium och olika funktioner inom förvaltningen. Verkställigheten hanteras 
av förbundets avdelningar med förbundsdirektören som högsta tjänsteperson.

Tillgängliga ekonomiska resurser är ram för möjlig verksamhet. Detaljbudget skall upprättas 
så att intäkterna överstiger kostnaderna. Verksamheten ska således bedrivas inom befintliga 
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ramar även om detta medför att de i verksamhetsplanen angivna målen och riktlinjerna inte 
helt kan uppnås. GR ska alltså inte överskrida sin totala budget (med undantag för användning 
av tidigare års överskott och för särskilda ändamål). Vid konflikt mellan mål och medel gäller 
medlen. 

• Varje avdelning ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar.
• Avvikelser ska i första hand klaras inom den egna nettokostnadsramen.
• Mål kan behöva modifieras alternativt att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att ut-

forma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.
• Ingen avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut av förbundsdirektören, 

som också äger beslutet att omfördela medel och resurser mellan avdelningarna.

Uppföljning
Respektive månad ska ett rättvisande ekonomiskt månadsresultat kunna redovisas vilket inne-
bär att kommunalförbundets resultat kan avläsas ur GR:s affärssystem Raindance och informe-
ras till förbundets ledningsgrupp löpande över året. Syftet med kommunalförbundets redovis-
ning kan sammanfattas i följande punkter: 

• Ge en rättvisande bild av GR:s och GR-koncernens ekonomi och verksamhet.
• Tillgodose externa och interna intressenters information om GR:s ställning och resultat.
• Spegla GR:s resultat och ställning och på så sätt ge underlag för välgrundade beslut.

De politiska målen, verksamheten och ekonomin liksom riktlinjerna för god ekonomisk hus-
hållning följs i huvudsak genom upprättande av två delårsrapporter samt årsredovisning.

Lagstadgade krav samt verksamhetsspecifika krav i samband med grunduppdragen hanteras i 
det interna arbetet och avvikelser hanteras inom respektive nämnd enligt reglementen och med 
förbundsstyrelsen som samordnande.

Förbundsstyrelsen ska ha löpande uppsikt över GR:s verksamhet. Utöver detta har styrelsen 
även en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över koncernens bolag, den så kallade uppsiktplikten. 
Internkontrollen är också en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Det är 
ett sätt för förbundsstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Den interna kontrollen syftar till att 
säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell 
rapportering samt efterlevnad av gällande lagar och förordningar. I intern kontroll ingår även 
att bevaka att fastställda styrdokument följs. Internkontroll är inte en isolerad process utan ska 
vara en del av alla styrsystem och ska fungera som ett medel för att uppnå mål, inte ett mål i sig.

Ledning
Ledningen av organisationen utgår från GR:s vision och värdegrund.

Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse 
och skolnämnd. Grundläggande ansvarsfördelning mellan olika organ framgår av kommunal-
lagen och aktiebolagslagen. Uppdrag och ansvarsfördelning för de politiska organen inom GR 
framgår av reglementen. Bolagen vägleds genom ägardirektiv och bolagsordningar. Förbunds-
direktören har gentemot styrelsen det övergripande ansvaret för ledning av förbundets verk-
samhet och löpande förvaltning. I viktiga frågor samråder förbundsdirektören med styrelsens 
ordförande. Förbundsdirektören leder ledningsgruppen som hanterar det interna arbetet i 
verksamheten med fokus på uppdragets genomförande.

Omvärldsanalys
Nedan följer en kort sammanfattning av SKR:s Ekonomirapport per oktober 2020. 

Smittspridningen av coronapandemin ökar nu åter i samhället. Vilka de ekonomiska konse-
kvenserna blir är mycket osäkert. Ingången av år 2020 präglades av försiktighet. Statsbidragen 
var dimensionerade för en sämre ekonomisk utveckling än vad det ser ut att bli. Högre verksam-
hetskostnader inom de direkt pandemidrabbade delarna av verksamheten balanserades upp av 
statsbidrag och inom andra verksamheter minskar kostnaderna. Att i våras förutse vart allt detta 
skulle landa var omöjligt. 
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Efter vårens konjunkturkollaps och dess effekter på samhällsekonomin syns nu åter tillväxt 
världen över. Frågan är dock hur snabbt återhämtningen av förlusterna i produktion, sysselsätt-
ning och försäljning kan ske. 

De närmaste två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och ekonomiska effek-
terna av pandemin är på kort och lång sikt osäkra. Historien kommer att utvisa vad detta speciella 
år fört med sig. (Ekonomirapporten, Om kommunernas och regionens ekonomi. SKR).

Finansförvaltning
Förbundsfullmäktige har beslutat om riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR. Förbunds-
styrelsen är ansvarig för kommunalförbundets medelsförvaltning. Riktlinjer avseende upplå-
ning regleras i medelsförvaltningen på delegation från förbundsstyrelsen. GR har i nuläget inga 
långfristiga lån eller borgensåtaganden. Placering av likvida medel får endast ske i finansiella 
instrument med mycket hög säkerhet och god likviditet. Endast överlikviditet över 20 000 tkr 
kan placeras. Ränterisken begränsas genom att den genomsnittliga räntebindningen på placerat 
kapital inte bör överstiga 18 månader. Målsättningen är att med bibehållen hög säkerhet säker-
ställa en god avkastning på GR:s likvida kapital. 

Summa likvida medel avseende banktillgodohavanden uppgår till 219 613 tkr (124 097 tkr) 
per 2020-12-31. Valutarisker ska undvikas genom att all exponering sker i svensk valuta. 
Eventuella medel i utländsk valuta ska således omgående växlas till svensk valuta. Inga utländ-
ska placeringar är genomförda. All likviditet låg på balansdagen på bankkonto hos Swedbank. 
Erhållen ränteintäkt år 2020 uppgick till 949 tkr (314 tkr). Hur utvecklingen av GR:s samlade 
likvida medel utvecklat sig under år 2020 framgår av nedanstående diagram.
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Den kommunala koncernen, omsättning och resultat år 2020
SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER (KONCERNEN) - 5 ÅR I SIFFROR
(Belopp i tkr om inte annat anges) 2016 2017 2018 2019 2020

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – ALLMÄNT
Antal årsarbetare (st.) 926 919 868 800 672

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – EKONOMISKT RESULTAT 
Verksamhetens intäkter 803 783 675 738 872 928 850 655 833 347

Årets resultat 2 469 3 133 -12 533 1 306 -24 162

varav GR 181 11 132 -1 476 555 -5 002

varav Gryning Vård AB 359 -9 580 -13 808 -510 -22 847

varav ISGR 1 929 1 581 2 750 1 261 3 687

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – TILLGÅNGAR, EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
Balansomslutning 298 982 350 297 367 610 367 611 446 923

Eget kapital 123 035 126 168 113 635 114 942 90 780

varav GR 45 368 56 500 55 024 55 579 50 577

varav Gryning Vård AB 70 920 61 340 47 534 47 024 24 177

varav ISGR 6 747 8 328 11 077 12 339 16 026

Soliditet (%) 41,2% 36,0% 30,9% 31,3% 20,3%

Likviditet (%) 142,7% 135,8% 126,6% 127,6% 115,6%

Investeringar *) 10 561 9 186 18 338 5 515 1 173

*) Investeringar avser inköp av immateriella och materiella anläggningstillgångar inkl investeringar i pågående nyanläggningar.

Den sammanställda redovisningen visar att koncernens omsättning per 31 december år 2020 
uppgår till 833 347 tkr jämfört med 850 655 tkr 31 december år 2019. Resultatet uppgår till 
-24 162 tkr att jämföra med år 2019 då resultatet uppgick till +1 306 tkr. Såväl GR som Gryning 
Vård redovisar negativa resultat för det gångna året medan ISGR fortsatt redovisar ett över-
skott. ISGR redovisar ett positivt koncernresultat för år 2020 på 3 687 tkr medan GR och ISGR 
redovisar negativa resultat för år 2020 på 5 002 tkr respektive 22 847 tkr.

Balansomslutningen för år 2020 uppgår till 446 923 tkr, vilket är en ökning jämfört med ba-
lansomslutningen för år 2019 med 79 313 tkr. Det egna kapitalet för koncernen som helhet har 
minskat och uppgår per 31 december till 90 780 tkr (114 942 tkr).

Väsentliga händelser i koncernen
Gryning Vård AB
Verksamhetsåret 2020 har för Gryning Vård inneburit ytterligare ett år av omställning utifrån 
minskad försäljning och pandemi. Under år 2020 har försäljningen minskat med 24 procent 
(103 000 tkr) till 331 300 tkr. Framförallt har efterfrågan minskat inom Ungdom (49 000 tkr), 
Hedersproblematik (16 300 tkr), Barn och familj (15 800 tkr) och Integration (14 100 tkr). För-
säljningsminskningen år 2020 har medfört att bolaget redovisar ett resultat om -42 300 tkr för 
verksamhetsåret, där -30 500 tkr av resultatet är hänförligt till avvecklingskostnader1. 

För att balansera ekonomin till den lägre efterfrågan har sju enheter avvecklats och omfattan-
de åtgärder har vidtagits inom befintlig verksamhet. Under sista kvartalet år 2020 har försälj-
ningen stabiliserats, besparingsåtgärder ger god effekt och budgeterade kostnadsminskningar 
om 130 300 tkr har arbetats fram inför år 2021. Sammantaget medför vidtagna åtgärder att 
bolaget balanserat ekonomin fullt ut till nu rådande ekonomiska förutsättningar. 

Årsomsättningen blev 331 300 tkr, årsomsättningsbudget var 446 300 tkr. Soliditeten för 
2020 uppgår till 57,8 procent (68,6%) och kassalikviditet uppgick till 147 procent (211%). Trots 

1. Siffrorna visar Grynings saldon i motsats till den sammanställda redovisningen som visar GR:s andel (54%).
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negativt resultat och försämrad ekonomi har Gryning i grunden en stabil ekonomi vid utgången 
av verksamhetsår 2020. Bolaget uppbär inga lån och har inte nyttjat medel från beviljad check-
kredit. 

Yttre omständigheter har givit ett allvarligt affärsmässigt läge och resultat för år 2020. 
Bolaget har genomfört ett omfattande åtgärdsprogram år 2020 och fortsatt kvalitetssäkrande 
åtgärder planeras under år 2021.

ISGR AB
Utfallet för kalenderåret 2020 är positivt, 2 766 tkr. Vid jämförelse mellan budget och utfall 
avseende intäkter kan noteras att utfallet är 4 280 tkr bättre än budget och uppgår till 148 385 
tkr. Merparten av intäktsförbättringen ligger mot den svenska sektionen samt skolavgifter. 
En första ökning av tre avseende skolavgiften har verkställts under det gångna läsåret 20/21. 
 Ökningen av skolavgiften ska finansiera del av den ökade hyreskostnaden framgent. 

 Likviditeten är positiv och banksaldot på balansdagen uppgår till 63 217 tkr varav 37 972 tkr 
är öronmärkta medel till lokalfonden. Det egna kapitalet uppgår till 17 812 tkr varav 2 000 tkr är 
bundet eget kapital. Härutöver tillkommer avsättning till periodiseringsfond på 3 580 tkr.

Med anledning av coronapandemin har olika åtgärder vidtagits under året för att mini mera 
risken för smitta för elever och personal och för att följa folkälsomyndighetens rekommendatio-
ner. De åtgärder som vidtagits är bland annat anpassning av receptionerna på båda campusen, 
förändring av köksutrymmena för att minska kontaktytan/trängseln för personalen och anpass-
ning av elevtoaletter i syfte att säkerställa handhygienen bland eleverna. Genom ny schema-
läggning undervisas varje årskurs på ett eget plan. Detta för att minska smittspridningen.

Vid styrelse-/nämndmötet den 16 juni år 2020 fattade styrelsen för ISGR beslut om inhyr-
ning av nya lokaler om 4 000 kvadratmeter vid Guldheden. Ett hyresavtal är upprättat mel-
lan ISGR och Göteborgs Stads Lokalsekretariat. Medel är avsatta för den nya byggnaden som 
beräknas vara klar kalenderåret 2024.

Antalet elever höstterminen år 2020 uppgår till cirka 1 100 stycken. Eleverna på den svenska 
sektionen är samma som vårterminens elevantal, det vill säga 460 stycken. Antalet elever på 
den internationella sektionen är 640 stycken vilket är en minskning med cirka 50 elever. Detta 
påverkar även klassorganisationen som nu består av 46 klasser vilket är 5 klasser färre än under 
vårterminen. Dessa 46 klasser är fördelade på 16 klasser inom den den svenska sektionen och 
30 klasser på den internationella sektionen.

Risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen
Utifrån förbundsstyrelsens uppsiktplikt följer GR som ägare verksamheten i dotterbolagen och 
fokus just nu ligger på coronapandemins konsekvenser på verksamheten. Gryning Vård var 
dock redan före pandemin inne i en omställningsfas och har under år 2020 fortsatt att anpassa 
verksamheten för att kunna möta kommunernas behov. 

ISGR är fortsatt trångbodda och i behov av mer lokalyta. Styrelse och ledning för skolan har 
under lång tid arbetat för att finna långsiktigt ändamålsenliga lokallösningar för verksamhe-
ten. Nu finns en plan klar för en ny skolbyggnad på Guldhedsområdet som beräknas stå klar år 
2024. En möjlig risk för bolaget är dock minskat elevantal på den internationella sektionen som 
en direkt följd av reserestriktioner och stängda gränser på grund av pandemin, som påverkar 
rörligheten på den globala arbetsmarknaden.

EGET KAPITAL KONCERNEN (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 2 469 3 133 -12 533 1 307 -24 162

Övrigt eget kapital 120 566 123 035 126 168 113 635 114 942

Eget kapital 123 035 126 168 113 635 114 942 90 780
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GR – omsättning, resultat och kostnader år 2020
Omsättning för GR
Omsättningen för året uppgår till 556 854 tkr (n0t 1) att jämföra med omsättningen år 2019 
som uppgick till 518 451 tkr, vilket är en omsättningsökning på motsvarande 7,4 procent. GR:s 
omsättning består av årsavgift, statsbidrag, vuxenutbildning, EU-bidrag, övriga bidrag och 
övriga intäkter. Övriga intäkter utgörs bland annat av deltagaravgifter (vid kurser och semina-
rier), konsultationer och försäljning av läromedel. Denna ökning av omsättningen kan förklaras 
av högre statsbidrag till vuxenutbildningar, ökad volym sålda läromedel men också av erhållna 
medel från våra medlemskommuner och som sedan transfererats vidare till Stiftelsen Kors-
vägen/Universeum. 

GR:s årsavgift
GR:s omsättning utgörs till 14 procent av års avgiften, 
som beräknas som 75,52 kr/kommuninvånare. År 
2020 uppgick årsavgiften till totalt 77 653 tkr. För 
avgiftens fördelning per medlemskommun åren 
2019–2020 se vidstående tabell. Knappt 53 procent 
av årsavgiften (41 064 tkr) har vidaretransfererats till 
andra regionala organisationer, se tabell på sidan 41. 
Detta är en kraftig ökning jämfört med föregående år 
och beror på det under året utbetalda engångsbidraget 
till Stiftelsen Korsvägen.

Resultat
År 2020 har varit ett i många stycken ett annorlunda 
år. GR har, likt andra organisationer i vår omvärld, 
påverkats av konsekvenserna av coronapandemin. 
Under våren förlorade GR intäkter för flera miljoner 
kronor på grund av inställda utbildningar, konferenser 
och mässor. Ledningsgruppen arbetade under våren 
fram underlag för att få en bild av hur verksamheten 
påverkats ekonomiskt av coronapandemin på kort 
(från mars och fram till semestern), mellanlång (hös-
ten) och lång sikt (årsskiftet och därefter).

Den första analysen som arbetades fram under 
våren visade på att GR riskerade en avvikelse mot budget på cirka -11 500 tkr för år 2020. 
Sedan dess har alla avdelningar genomfört ett omfattande arbete med att bland annat ställa om, 
omfördela resurser och stoppa rekryteringar och i stort även all intern kompetensutveckling. 
Åtgärdspaket togs även fram i olika omgångar och genomfördes löpande under året och dessa 
visade sig bidra till att GR kan redovisa en ekonomi i balans gentemot lagd budget även för 
verksamhetsåret 2020.

GR har också sökt och erhållit externa medel utifrån nya behov i kommunerna med anled-
ning av coronapandemin. Strategisk inriktning åren 2020–2023, Plan och detaljbudget år 2020 
samt inspel från chefsnätverken är vägledande för dessa insatser. GR prioriterar också om. 
Bland annat har vi växlat upp arbetet med digital transformation, en av sex utmaningar i den 
strategiska inriktningen. GR erbjuder som ett exempel idag fler utbildningar digitalt än tidigare. 
Det handlar både om webbversioner av redan planerat utbud och nya digitala utbildningar.

GR redovisar ett negativt resultat på 5 002 tkr för helåret 2020 vilket däremot är 4 748 tkr 
bättre än beslutad budget. Poster och åtgärder av positiv engångskaraktär är de enskilt största 
förklaringsfaktorerna till denna avvikelse då mycket arbete på övergripande nivå stoppades 

ÅRSAVGIFTERNAS FÖRDELNING PÅ 
KOMMUNER 2019–2020 (tkr)
Kommun 2020 2019

Ale 2 336 2 282

Alingsås 3 102 3 050

Göteborg 43 187 42 597

Härryda 2 855 2 825

Kungsbacka 6 294 6 192

Kungälv 3 405 3 331

Lerum 3 182 3 135

Lilla Edet 1 061 1 054

Mölndal 5 147 4 993

Partille 2 903 2 861

Stenungsund 2 001 1 981

Tjörn 1 202 1 192

Öckerö 978 976

Summa 77 653 76 469

kr/inv 75,52 75,52
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alternativt bromsades upp under våren år 2020. Försiktighet med rekryteringar och ökad 
vakanshållning kopplat till rådande osäkerhet men även ökat uttag av ledighet har bidragit till 
årets resultat. Däremot redovisas ett betydande underskott för vår externa kurs- och konfe-
rensverksamhet. Bidrag från staten år 2020 har varit positiva resultatpåverkande poster av 
samma engångskaraktär. För att lyfta några exempel på enskilda delar som bidragit till utfal-
let är att arbetet med vår externa webb (hemsida) landade in avsevärt lägre än planerat och 
kostnaderna för GR:s nätverk och vår politik har även de varit lägre än föregående år. Medel 
avsatta för oförutsett nyttjades inte heller fullt ut och bidrag från staten erhölls i form av sänkta 
arbetsgivaravgifter samt som kompensation för sjuklöner, är andra förklaringsfaktorer till den 
positiva avvikelsen. Dessutom redovisas ett positivt utfall på finansiella poster till följd av vår 
goda likviditet. 

För sammanfattande detaljer kring budgetavvikelsen hänvisas till nedanstående tabell.

INSATS/ÅTGÄRD 2020 Belopp avvikelse, (tkr) Karaktär av åtgärd

Underskott kompetenscentrum -900 Engångspost, covid

Sänkt arbetsgivaravgift +650 Engångsåtgärd, stat

Kompensation sjuklöner +200 Engångsåtgärd, stat

Bromsad webbutveckling +1 500 Engångsåtgärd EK

Politikerkostnader (konferens) +250 Engångsåtgärd, covid

Nätverk, övergripande vakanser, kompetensutveckling +1 700 Engångsåtgärd, covid

Ränteintäkter, bank +900 Engångspost, i BUD-21

Oförutsett +400 Engångsåtgärd, covid

Summa år 2020 4 700

GR har kontinuerligt under året arbetat med olika scenarier och tänkta insatser utifall att verk-
samheten mot förmodan inte skulle kunna genomföras enligt de planer vi arbetat fram under 
perioden. Detta i syfte att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt för organisationen detta 
mycket osäkra år.
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Finansnetto
Finansnettot år 2020 uppgick till +937 tkr, att jämföra med år 2019 då finansnettot uppgick till 
+323 tkr. Det positiva utfallet år 2020 av finansiella poster kan förklaras i huvudsak av GR:s 
goda likviditet över årets samtliga månader vilket framgår av nedanstående diagram.

239



GR:s årsredovisning 2020

41

Kostnader
Verksamhetens kostnader (not 2) uppgår till 558 871 tkr för år 2020 vilket är en ökning jämfört 
med år 2019 då kostnaderna uppgick till 514 467 tkr. 

Köpta tjänster, varor och material är de kostnadsposter som har ökat klart mest och går från 
228 947 tkr till 275 165 tkr vilket är en ökning med 20 procent mot föregående år. Ökningen 
består främst av ökat antal insatser för genomförda vuxenutbildningar (+46 200 tkr) men även 
högre kostnader kan redovisas för inhandlade läromedel (inklusive media) och som ökat med 
cirka 16 000 tkr jämfört med år 2020. Annnat kostnadsslag som ökat är lämnade bidrag som 
ökat med främst förklarat av ett lämnat engångsbidrag till Stiftelsen Korsvägen på 12 500 tkr.

Minskat har framför allt kostnader för konsultarvoden, utställningar och mässor och rese-
kostnader inkluderande logi gjort vilket beror på minskat antal arrangerade kurser under året 
men även att visst utvecklingsarbete tvingats stå tillbaka till följd av rådande pandemi.

TRANSFERERING TILL 
ANDRA REGIONALA 
ORGANISATIONER (tkr)

GR

Lämnade bidrag 2020 2019
ARC 41 0

Business Region Göteborg (BRG) 20 000 20 000

Europa direkt 200 200

Göteborg & Co 1 100 1 100

ISGR 1 000 1 000

Mistra Urban Futures 400 400

Reväst 60 60

Västkom 1 913 1 890

Västkuststiftelsen 3 850 3 760

Stiftelsen Korsvägen 12 500 0

Summa 41 064 28 410

Vidaretransfereringar
GR transfererar medel till flera organisatio-
ner. Under året har vi följt etablerandet av 
det nya Centrum för hållbar stadsutveckling 
(Urban Futures) efter att finansieringen från 
Mistra upphört. GR har ordförandeposten i 
styrelsen under år 2020 genom avdelnings-
chefen för miljö och samhällsbyggnad. GR 
har under år 2020 bidragit som en av stif-
tarna i stiftelsen Korsvägen med 12 500 tkr i 
utvecklingsbidrag till Universeum. GR följer 
tidplanen och processen för arbetet med 
att utveckla sitt visualiseringslabb som är 
en del av en ny målbild för bolaget. Bolaget 
påverkas i hög grad av att antalet besökare 
kraftigt har minskat. Utvecklingsarbetet med 
visualiseringsdomen följer dock plan.

Som tidigare nämnts har cirka 53 procent 
av årsavgiften från medlemskommunerna transfererats vidare till andra regionala samverkans-
organisationer. Vilka organisationer det är som erhåller bidrag framgår av ovanstående tabell.

Om de vidaretransfererade medlen exkluderas från GR:s omsättning samt summa årsavgift, 
finansieras GR:s verksamhet till sju procent av årsavgiften och till 93 procent av övriga intäkter. 
GR:s strävan är att ge medlemskommunerna ett mervärde utöver de insatser som finansieras av 
årsavgiften. Detta illustreras väl av att andelen övriga intäkter är hög.

240



GR:s årsredovisning 2020

42

Disposition av resultat år 2020
Enligt kommunallagen (KL) 11 kap 1§ ska god ekonomisk hushållning råda (GEH). Detta 
innebär bland annat att budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Detta 
benämns vanligen som balanskravet. Avsteg från detta får göras om det finns synnerliga skäl.

GR:s resultat för år 2020 är -5 002 tkr, att jämföra med budgeterat resultat på -9 750 tkr. 
I enlighet med beslutad plan och detaljbudget för år 2020 mäts måluppfyllelsen gentemot 
fastställd budget. Resultatet föreslås avräknas GR:s egna kapital. GR som samverkansorgan ser 
fortsatt en hög efterfrågan från kommunerna vilket är mycket glädjande. 

Balanskravsutredning
Kommunalförbund ska enligt riktlinjer upprätta en balanskravsutredning. En balanskravsut-
redning innebär att årets resultat justeras med ett antal angivna kostnader och intäkter (till 
exempel eventuella realisationsvinster och -förluster). Balanskravsresultatet är det resultat som 
GR får tillgodoräkna sig för att påvisa en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. 
Kommunallagen föreskriver att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för 
ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet som regel regleras och 
återställas under de närmast följande tre åren.

I årsbokslutet för år 2017 öronmärktes 11 000 tkr av årets resultat kopplat till Gymnasiean-
tagningens framtida IT-utveckling (INDRA). Dessa öronmärkta medel ska kunna nyttjas till 
och med år 2027. Dessa medel avräknas under rubriken reserveringar i tabellen nedan när de 
uppstår då GR inte har någon resultatutjämningsreserv.

Balanskravsutredning, Tkr 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen -5 002
Reducering av samtliga realisationsvinster -
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet -
Orealiserade förluster i värdepapper -
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -5 002
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv/INDRA -
Användning av medel från resultatutjämningsreserv/INDRA 1 683
Årets balanskravsresultat -3 319

GR:s balanskravsresultat för år 2020 visar på ett underskott på 3 319 tkr. Kommunallagen 11 
kap § 12 säger att om balanskravsresultatet är negativt ska det regleras under de närmast föl-
jande tre åren och att fullmäktige ska besluta om en åtgärdsplan för hur regleringen ska göras. 
Fullmäktige har dock, enligt § 13, rätt att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa resul-
tatet. Kopplat till att GR underbalanserade budgeten för år 2020 (-9 750 tkr) med hänvisning 
till synnerliga skäl konstaterar GR därför att balanskravsresultatet för år 2020 inte behöver 
återställas. Skälen till detta är att politiska beslut finns tagna kring att del av lämnat bidrag 
till Stiftelsen Korsvägen för fortsatt utveckling av Universeum skulle tas ur GR:s egna kapital 
(6 250 tkr) men även fortsatt användande av de öronmärkta medlen för gymnasieantagningens 
IT-utveckling och till GR:s webbutveckling. Detta grundade sig i sin tur på att det samlade egna 
kapitalet även efter detta användande skulle ligga över den av GR beräknade miniminivån (se 
nedan).
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EGET KAPITAL GR (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 181 11 132 -1 476 555 -5 002

Övrigt eget kapital (varav 14 076 tkr avser kapitalti llskott  Gryning) 45 187 45 368 56 500 55 024 55 579

Eget kapital 45 368 56 500 55 024 55 579 50 577

Specifi kati on och avräkning av Eget kapital avseende  öronmärkta 
medel Gymnasieantagningen (2017-2027) tkr 2017 2018 2019 2020
Ingående balans 0 11 000 8 400 8 400
Årets förändring 11 000 -2 600 0 -1 683
Utgående balans 11 000 8 400 8 400 6 717

Utsikter för 2021
Inför år 2021 är GR:s fi nansiella ställning fortsatt stark vilket ger en stabil ekonomisk plattform 
inför utmaningarna som väntar kopplat till rådande pandemi. Pandemins eff ekter kommer att 
påverka GR:s verksamhet även kommande år och då särskilt under första halvåret. Vi är dock 
övertygade om att vi med gemensamma krafter inom förbundet kommer att kunna lösa såväl 
verksamhetsmässiga uppdrag som de ekonomiska utmaningarna även i år. 

De kommande åren framöver kommer dock att präglas av en stor osäkerhet och då främst 
utifrån kommunernas ekonomi. För att möta denna och andra utmaningar kommer fokus att 
fortsatt vara på fl exibilitet och att anpassa verksamheten efter de förutsättningar och resurser 
som samlat kan skapas.

GR har även för år 2021 fattat beslut om en underfi nansierad budget (-4 500 tkr) med hänsyn 
till synnerliga skäl. GR har planerat för att ianspråkta 5 000 tkr från de sedan år 2017 öron-
märkta medlen kopplat till Gymnasieantagningens fortsatta IT-utveckling. GR:s ordinarie 
verksamheter beräknas leverera ett positivt resultat på +500 tkr för helåret 2021. Dessutom har 
GR inga lån eller andra krediter. 

Eget kapital
För att säkerställa en god ekonomisk hushållning har en beräkningsmodell tagits fram i organi-
sationen och som använts under ett antal år. Den visar på GR:s långsiktiga behov av eget kapi-
tal ur riskhänseende. GR rapporterar årligen i samband med årsredovisningen till fullmäktige 
bedömd miniminivå för det egna kapitalet. Beräknat på bokslut år 2020 uppgår GR:s behov av 
eget kapital i riskhänseende till 37 500 tkr för år 2021 vilket är en något lägre nivå som för före-
gående år. Denna bedömning motiveras i huvudsak av att ytterligare medel har nyttjats kopplat 
till de öronmärkta medlen för Gymnasieantagningens fortsatta IT-utveckling. GR:s egna kapital 
per 31 december år 2020 inklusive årets resultat uppgår till 50 577 tkr. Soliditeten för år 2020 
har försämrats något till följd av det negativa resultatet år 2020 och uppgår till 15,8 procent att 
jämföra med 24,8 procent för år 2019.
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Balansposter
Tillgångar och investeringar
Tillgångarna uppgår år 2020 till 320 346 tkr, att jämföra med föregående år då tillgångarna 
uppgick till 224 085 tkr. På tillgångssidan är det främst omsättningstillgångarna som ökat och 
då i huvudsak Kassa/Bank. Kassa och bank ökade från 124 047 tkr till 219 613 tkr vilket till ab-
solut största delen hänger ihop med att GR erhållit medel i förskott för vuxenutbildningar som 
arrangerats eller ska arrangeras i egen regi eller i samverkan med andra medlemskommuner 
och som ännu inte blivit helt genomförda. 

Totalt uppgår anläggningstillgångarna till 25 878 tkr för år 2020, vilket är en minskning med 
3 856 tkr jämfört med år 2019. Årets nettoinvesteringar uppgick till 66 tkr (1 194 tkr) och kost-
naderna för avskrivningarna uppgick till 3 922 tkr (3 752 tkr).

Skulder och eget kapital
På skuldsidan är det främst korta skulder som ökat mellan åren. Delposter därur är pågående 
projekt som ökat från 70 037 tkr till 213 820 tkr jämfört med föregående år. Ökningen avser icke 
slutförda arbeten/projekt. Posten kan förklaras främst av erhållna intäkter i förskott avseende 
vuxenutbildningar. I år är dessa medel dock hanterade som pågående projekt (kod2) vilket gör 
att balansposten är avsevärt högre på konto 2430. Att posten är högre på balansdagen förklarar 
även att kassa och bank på tillgångssidan ökat mycket under året. 

Soliditeten (eget kapital/balansomslutning) uppgick till 15,8 procent (24,8%) på balansdagen.

GR I SIFFROR – 5 ÅRS ÖVERSIKT (Belopp i tkr om inte annat anges)
GR – ALLMÄNT 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare i medlemskommunerna, tusental 997 1 013 1 028 1 042 1 050 

Avgift per invånare, kr 74,11 74,11 75,52 75,52 75,52

Antal årsarbetare GR, st 128 147 154 157 160

GR – EKONOMISKT RESULTAT 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 424 806 429 949 539 046 518 451 556 854

varav årsavgifter avsedda för GRs verksamhet 44 504 45 286 46 669 48 059 36 590

varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 27 450 27 516 28 658 28 410 41 064

Årets resultat 181 11 132 -1 476 555 -5 002

GR - TILLGÅNGAR, EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 2016 2017 2018 2019 2020

Balansomslutning 140 901 199 596 214 877 224 085 320 346

Anläggningstillgångar *) 25 453 23 120 29 734 29 734 25 878

Eget kapital 45 368 56 500 55 024 55 579 50 577

Soliditet (%) 32,2% 28,3% 25,6% 24,8% 15,8%

Likviditet (%) *) 120,3% 123,0% 123,0% 115,3% 109,1%

Investeringar **) 655 430 14 110 1 194 66

Investeringarnas andel av verksamhetens kostnader (%) 0,2% 0,1% 2,6% 0,2% 0,0%

Avskrivningar 3 618 2 763 3 193 3 752 3 922

Verksamhetens nettokostnader -246 11 086 -1 459 232 -5 939

Finansiella intäkter och kostnader 52 46 -17 323 937

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 3,0 2,2 2,5 2,3 1,7

*) Posten fordran hos koncern har omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Samtliga jämförelsesiffror är omräknade.
**) Investeringar avser inköp av immateriella och materiella anläggningstillgångar inkl investeringar i pågående nyanläggningar.
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Väsentliga händelser under år 2020
Ekonomi och verksamhet
Coronapandemin har under år 2020 påverkat hela samhället och även Göteborgsregionens 
(GR) verksamhet. Under våren förlorade förbundet intäkter för flera miljoner på grund av 
inställda utbildningar, konferenser och mässor. Men vi ställde om verksamheten utifrån nya 
behov i medlemskommunerna och tog med oss kreativa lösningar och initiativ in i höstens 
verksamhet. Bland annat genomfördes utbildningar och möten antingen online eller med ett 
begränsat antal deltagare och gott om utrymme i konferensrummen. En handlingsplan med åt-
gärder togs fram under våren. Bland annat infördes tidigt en strikt anställningsprövning, vilket 
innebar att förbundsdirektören beslutade om eventuella tillsättningar och förlängningar. Det 
rådde även hög restriktivitet när det gällde inköp. Alla avdelningar har under året gjort ett stort 
jobb med att ställa om, omfördela resurser och stoppa rekryteringar. Arbetsgivaren och GR:s 
lokala fackliga organisationer samt skyddsombud träffades löpande och parterna var överens 
om att de införda åtgärderna var nödvändiga för att få en ekonomi i balans. Handlingsplanen 
hölls aktuell i GR:s ledningsgrupp under hela året för att ledningsgruppen skulle kunna fatta de 
beslut som krävdes utifrån myndigheternas rekommendationer och utifrån hur coronapande-
min påverkade GR:s verksamhet.

Glädjande är att det fortsatt finns en hög efterfrågan på GR:s tjänster generellt. Skolverket 
har även under år 2020 fortsatt att satsa mycket medel i form av riktade statsbidrag för ökat 
antal yrkesutbildningar, inte minst för att parera för pandemins effekter på arbetsmarknaden. 
Ett stort antal av dessa utbildningar är pågående vilket inneburit att medel flyttats med över 
årsskiftet.

GR hade för år 2020 budgeterat ett negativt resultat på 9 750 tkr med hänvisning till syn-
nerliga skäl. Under år 2020 har GR bidragit med 12 500 tkr i utvecklingsbidrag till Stiftelsen 
Korsvägen, där GR är en av grundarna, enligt beslut i förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige 
(diarienummer 2017-00308.013). Hälften av bidraget togs av det egna kapitalet och den andra 
hälften bidrog medlemskommunerna med. Under år 2020 skulle även GR:s webbsida utveck-
las, bland annat för att säkerställa att GR lever upp till kraven i den nya lagen om tillgänglighet 
till digital offentlig service.

För arbetet med att utveckla webben beräknades maximalt 2 000 tkr av det egna kapitalet att 
användas. På grund av den ekonomiska osäkerhet som kom att prägla GR år 2020 bromsades 
arbetet upp och arbetet kommer att slutföras första delen av år 2021. Utöver dessa insatser 
skulle Gymnasieantagningens IT-utveckling att fortsätta och avräkna 1 500 tkr av det egna 
kapitalet.

GR:s miljöarbete
Miljövision
Med värdegrunden som utgångspunkt ska GR ligga i framkant i utvecklingen av en hållbar 
region. Miljöarbetet ska genomsyra varje del av vår verksamhet och präglas av lyhördhet, hand-
lingskraft och utveckling.

Miljödiplomerade
GR är sedan år 2003 en miljödiplomerad verksamhet och i april 2020 blev vi återigen diplo-
merade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Att årligen genomgå en revision är en självklar 
del i verksamheten, i syfte att ständigt förbättra miljöarbetet och fortsätta leva upp till kraven i 
diplomeringen.

För 2020 var följande sex mätbara miljömål uppsatta:
• Få till stånd en solcellsanläggning på taket som tillgodoser minst 30 procent av vår elför-

brukning, basår 2019, och i realtid tydliggöra vår elförbrukning och elproduktion för vår 
personal.
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• Sammanställa och genomföra ett GR-internt klimatväxlingsprogram där nyttjare av fossila 
transporter finansierar övriga miljöåtgärder.

• CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor ska minska med fem procent per år i tre 
år, basnivå år 2017.

• Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med cykel med 15 procent.
• Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med kollektivtrafik med 10 

procent. 

Målen är ännu ej helt reviderade och detta på grund av omständigheter relaterade till coro-
napandemin. Andelen resefria möten har av naturliga skäl överträffats med råge varpå målen 
kommer skjutas fram till år 2021.

Under år 2020 var planen att sätta personalens resor i fokus. Målet var att andelen tjänstere-
sor med flyg och egen bil skulle minska till förmån för användning av tåg, elbilar, laddhybrider 
samt cyklar. När det gäller personalens val av färdmedel till och från jobbet arbetar GR vidare 
för att öka andelen resor med cykel samt skapa en cykelvänlig arbetsplats.

GR har även arbetat för att skapa bättre förutsättningar för effektiva distansmöten. Denna 
process har skyndats på med anledning av coronapandemin, vilket får betecknas som en positiv 
avvikelse. Under större delen av året har vi rest mycket mindre eftersom många arbetat på 
distans.

Under året har teknisk utrustning köpts in för att öka möjligheterna till resefria möten både 
här och nu samt på längre sikt. Även kompetensinsatser har genomförts med all personal inom 
området digitala möten.

GR har tecknat ett avtal som ger personalen möjlighet att beställa cyklar som bekostas genom 
bruttolöneavdrag, en satsning med både miljö- och hälsofokus. Bättre kondition, möjlighet att 
undvika kollektivtrafiken under coronapandemin och ett sätt för GR att uppnå delar av miljö-
målen. 

Även under år 2020 har GR haft ett samarbete med Miljöbron och bland annat genomfört 
ett examensarbete:

• En student skrev sitt examensarbete under rubriken Minska mängden avfall och dess far-
lighet – kartläggning av kommunalt verksamhetsavfall med avfallsförebyggande i  fokus. 
Hela arbetet finner du här: studentpanel.gu.se. Arbetet studenten genomförde är kopplat till 
GR:s arbete med den regionala avfallsplanen, där en ny avfallsplan antogs under år 2020.

GR:s lokaler är certifierade som miljöbyggnad silver av Sweden green building council och till 
vårt hyreskontrakt återfinns en grön bilaga som tydligt beskriver både GR som hyresgäst samt 
hyresvärdens möjligheter och skyldigheter i miljöfrågor. Gröna bilagan gås årligen igenom 
där parternas respektive miljöarbete synas med fokus på energiförbrukning och åtgärder inför 
framtiden på miljöområdet.

Medarbetare
GR ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare som gör 
sitt bästa i varje situation. Ledarskapet ska ge utrymme för individens och verksamhetens 
utveckling. Våra tre kärnvärden – lyhördhet, handlingskraft och utveckling – är vägledande för 
arbetet. Medarbetare som trivs är den viktigaste förutsättningen för att GR även fortsatt ska 
kunna leverera tjänster med hög kvalitet.

Större delen av året har präglats av coronapandemin, vilket har inneburit att vissa planerade 
utvecklingsprojekt inom HR-området har fått skjutas fram. Arbetet har istället fokuserats på 
mer kortsiktiga åtgärder utifrån minskad smittspridning och säkerställande av god arbetsmiljö 
vid distansarbete. 
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Antal anställda
Den 31 december 2020 uppgick antalet månadsanställda (tillsvidareanställda och visstidsan-
ställda med månadslön) till 189 personer, vilket är en ökning med tre medarbetare jämfört med 
samma period föregående år. Ökningen utgörs uteslutande av tidsbegränsat anställda. Andelen 
tidsbegränsat anställda i relation till andelen tillsvidareanställda är 13,8 procent, vilket är en 
ökning med tre procentenheter jämfört med samma period föregående år. Antalet intermittent 
timanställda uppgick till 18 personer.

Antalet årsarbetare uppgick till 160, vilket är en ökning med tre årsarbetare jämfört med 
samma period föregående år. Detta motsvarar en volymökning på 1,9 procent. Ökningen utgörs 
framförallt av tillsättningar utifrån nya projekt samt medarbetare som har kommit tillbaka från 
tjänstledigheter/gått upp i tid. Bland årsarbetarna var fördelningen 76 procent kvinnor och 24 
procent män.

GR är en organisation som på grund av verksamhetens karaktär, utöver anställda, även har 
konsulter och inlånad personal från medlemskommuner för specifika uppdrag.

Lön och anställningsvillkor
Ny central huvudöverenskommelse (HÖK) som skulle förhandlas om med fackliga huvud-
organisationen Allmän kommunal verksamhet blev klart först i början av november 2020. 
Lönerevision år 2020 fick pausas och slutfördes i december, med retroaktivitet från och med 
2020-04-01. Ny huvudöverenskommelse innebar även förändringar i Allmänna bestämmel-
ser för medarbetare som tillhör SSR, Vision och Ledarna, vilket innebär både möjligheter och 
utmaningar för GR.

Arbetsmiljö
Sjukfrånvaro
Under perioden 2020-01-01 till och med 
2020-12-31 var den totala sjukfrånvaron 
3,8 procent vilket är en ökning med 0,8 
procentenheter jämfört med samma 
period föregående år. Det är framförallt 
långtidssjukfrånvaron (>59 dagar) som 
har ökat från 1,7 procent till 2,4 procent. 
Korttidsfrånvaron (1-14 dagar) har ökat 
med 0,1 procentenheter till en procent.

Arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöarbetet har präglats av den 
pågående coronapandemin där löpande 
riskanalyser och handlingsplaner tagits 
fram i syfte att minska smittspridning 
och förebygga ohälsa. GR har även ge-
nomfört insatser för att stärka cheferna 
i deras distansledarskap. Under sista kvartalet har de medarbetare som kan uppmanats att 
arbeta hemifrån för minskad smittspridning. För att följa upp medarbetarnas upplevda arbets-
miljö och mående utifrån den situationen genomfördes en kort enkät i december. Resultatet 
visade att det fanns behov av ytterligare åtgärder för en bättre arbetsmiljö, även om siffrorna 
övervägande var positiva; i snitt cirka sju på en tiogradig skala där noll motsvarar ”mycket 
dåligt” och tio ”mycket bra”.

Chefers arbetsmiljöansvar har under året förtydligats och regleras i särskild arbetsmiljöde-
legering som ges till de chefer som bedöms ha tillräckliga arbetsmiljökunskaper. Bland annat 
genomfördes en arbetsmiljöutbildning kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
via Previa under första kvartalet.

SJUKFRÅNVARO GR Samman-
ställda 

räkenskaper

Total sjukfrånvaro (%) 2020 2019 2020 2019
Kvinnor 3,9 3,0 - -
Män 3,4 2,9 - -
Summa total sjukfrånvaro (%) 3,8 3,0 - -
Total sjukfrånvaro (timmar/årsarbetare)
Kvinnor 85,2 65,0 - -
Män 74,1 65,0 - -
Total sjukfrånvaro 
(timmar/årsarbetare) 82,4 65,0 - -
Varav långtidssjukfrånvaro 70,4 56,3 - -
Varav långtidssjukfrånvaro, 
timmar 58,1 29,8 - -

Total sjukfrånvaro per åldersgrupp (%)
Yngre än 30 år 1,0 1,6 - -
30–49 år 4,0 2,9 - -
50 år och äldre 3,7 3,4 - -

246



GR:s årsredovisning 2020

48

Individuell uppdragshandling
Under året har en arbetsgrupp arbetat fram ett gemensamt arbetssätt och en gemensam mall 
för individuell uppdragshandling. Underlaget syftar till att stötta i dialogen mellan chef och 
medarbetare kring de förväntningar som finns på varje medarbetare och medarbetarens upp-
drag kopplat till GR:s mål. Syftet är också att skapa en större förståelse för hur det egna arbetet 
påverkar helheten och uppdragshandlingarna ska även fungera som ett underlag vid uppfölj-
ning av arbetet. Målsättningen är att varje medarbetare på GR ska ha en individuell uppdrags-
handling.

Kompetensförsörjning
GR har haft fortsatt lätt för att attrahera och rekrytera rätt kompetens, med många kvalificerade 
sökanden till utlysta tjänster. På grund av det ekonomiska läget till följd av coronapandemin 
har strikt anställningsprövning tillämpats under året för samtliga rekryteringar och förläng-
ningar. Vissa tjänster har i början av året också vakanshållits och det har skett ett ökat samar-
bete mellan avdelningarna kring fördelning av personalresurser. 

Personalomsättning – tillsvidareanställda 
Under år 2020 var personalomsättningen för tillsvidareanställda (inklusive provanställda 9,2 
procent vilket är en minskning med 1,3 procentenheter från föregående år. Personalomsätt-
ningen exklusive pensionsavgångar var 8,6 procent under 2020, vilket är en ökning på 0,6 
procentenheter. Under året har 16 medarbetare tillsvidareanställts och 15 tillsvidareanställda 
lämnat sin anställning på GR.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Pandemin kommer att påverka GR:s verksamheter även under år 2021 och då framför allt un-
der första halvåret. Denna risk är omhändertagen i verksamheten och utöver coronapandemin 
finns det inte i dagsläget inga identifierade väsentliga ekonomiska risker eller osäkerhetsfak-
torer för GR. Däremot pågår ett arbete med att förbereda för ett beslut i förbundsfullmäktige i 
juni år 2021 kring en eventuellt sänkt årsavgift till år 2022. 

Arbetet med riskvärdering och intern kontroll är en väsentlig del i GR:s ledning och styrning. 
Årligen fastställer bland annat styrelsen en plan för arbetet med internkontroll för kommande 
år och planen följs upp och återrapporteras till styrelsen. En dokumenterad riskbedömning har 
genomförts av samtliga avdelningschefer för samtliga projekt som är pågående och som löper 
över årsskifte.

Medlemskommunerna och kommunerna i landet har under år 2020 blivit kompenserade av 
staten för ökade kostnader till följd av pandemin men även för försämrat skatteutfall. Kom-
munerna förväntas få sådana statliga kompensationer även under år 2021. Däremot ser det ut 
att kunna bli tuffare förutsättningar från år 2022 och framåt. Viktigt för GR är att fortsatt vara 
aktiva och vid behov kunna ställa om till en viss begränsad efterfrågan av kurser och konferen-
ser och andra tjänster som erbjuds medlemskommunerna. GR följer utvecklingen löpande.
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God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner, kommunalförbund och landsting ange mål och riktlin-
jer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH). GR har därför 
i plan år 2020 tagit fram riktlinjer för GEH vilka följs upp i samband med delårsrapporter och i 
årsbokslut.

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla över tiden, det vill säga 
att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, och verksamhetens behov på längre sikt. Vidare 
har begreppet god ekonomisk hushållning både ett verksamhetsperspektiv och ett finansiellt 
perspektiv. Kommunallagen stipulerar att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna 
ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekono-
miska resultatet. Med detta menas att organisationen inte bör förbruka sin förmögenhet för att 
täcka löpande behov. Verksamheterna ska utövas på ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.

God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse av de av 
förbundsstyrelsen antagna målen. Graden av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala och 
färgmarkeringar (se tabell följande sidor).

248



GR:s årsredovisning 2020

50

MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR PER 31 DECEMBER 2020

God ekonomisk hushåll-
ning i verksamheten Indikator Avstämning

GR:s verksamheter 
ska hantera beslutade 
budget medel rationellt 
och effektivt så att de 
gör mesta möjliga nytta 
för GR och våra medlem-
skommuner.

GR:s verksamheter, insatser 
och kostnader ska konti-
nuerligt utvärderas och 
omprövas.

GR arbetar strukturerat och metodiskt med kostnads-
uppföljning genom uppföljningsmöten. GR har en löpande 
dialog med våra medlemskommuner om vad som ska 
göras och även i vissa fall hur. Under våren 2020 har 
samrådsunderlag skickats ut och kommunernas svar har 
hanterats inför verksamhetsplanearbetet 2021. Insatser 
och projekt av väsentlig karaktär (betydande ekonomiskt 
värde) rapporteras dessutom kontinuerligt till ledning. 
Målet är uppfyllt.

GR ansvarar för att en god 
intern kontroll upprätthålls 
utifrån förbundsstyrelsens 
reglementen, riktlinjer och 
beslut.

Rapport över genomförda aktiviteter samt en ny plan för 
innevarande år har rapporterats till förbundsstyrelsen 
liksom uppföljning av uppsiktsplikten av våra bolag och 
som fastställts vid deras sammanträde i mars 2020. En 
 lägesavstämning kring genomförda insatser kring IK-
planen per september har avrapporterats till förbundssty-
relsen. Policyn avseende medelsförvaltning avrapporteras 
i samband med delårs- och årsbokslut. Målet är uppfyllt.

GR ska främja och följa upp 
att en kontinuerlig kvali-
tetsutveckling sker inom 
verksamheterna.

GR har utvecklat målarbetet och fastställt en flerårig verk-
samhetsinriktning som kompletteras med ettåriga planer. 
Verksamhetens mål följs upp i delårsrapporterna per 
april och per augusti med en beskrivning av nuläget och i 
årsredovisningen under separat rubrik. GR har genomfört 
ett förändringsarbete utifrån GR:s nya strategiska inrikt-
ning för 2020-2023, som har arbetats fram under hösten 
2019 och som varit utsänd till medlemskommunerna för 
synpunkter i samrådsunderlaget. Arbetet utvecklas över 
tid. Målet uppfyllt.

GR:s tillgångar och skul-
der ska förvaltas på ett 
betryggande sätt.

GR ska ha ett fullgott och 
genomtänkt försäkrings-
skydd samt ha klara regler 
för hur risker ska hanteras.

GR genomför årligen med hjälp av försäkringsmäklare en 
genomgång av försäkringsskyddet. Allt från sakförsäkring 
till tjänstereseförsäkring gås igenom. Bedömningen från 
GR själva och upphandlad försäkringsmäklare är att vi 
har ett fullödigt försäkringsskydd. Genomfördes senast 
september 2020. Målet är uppfyllt.

GR ska ha tydliga regler och 
riktlinjer för sin finansför-
valtning.

GR har arbetat fram en policy som anger riktlinjer för medels-
förvaltning och är fastställd i förbundsstyrelsen. Förbunds-
direktören är ytterst ansvarig för genomförandet av med-
elsförvaltning och ekonomichefen verkställer. Målet uppfyllt.

GR ska eftersträva en 
välskött ekonomi där all 
verksamhet bedrivs i en 
anda av god ekonomisk 
hushållning och i 
enlighet med förbunds-
styrelsens beslut om 
finansiella mål och 
ramar.

Förbundsstyrelsens 
budgetbeslut är överordnat 
verksamheten och vid mål-
konflikter är det ekonomin 
som ytterst sätter gränsen 
för det totala verksamhets-
utrymmet.

För helåret 2020 redovisar GR ett resultat på -5 002 tkr 
vilket däremot är en positiv avvikelse mot periodiserad 
budget på 4 748 tkr. Målet är uppfyllt.

GR:s olika avdelningar ser 
till att verksamhetens 
innehåll och omfattning 
är anpassad till beslutad 
budget och verksamhetsin-
riktning.

GR redovisar en ekonomi i balans för perioden mot perio-
diserad budget. En avdelning redovisar inte en ekonomi i 
balans för perioden. Målet är delvis uppfyllt.

Vid hantering av befarade 
eller konstaterade budget-
avvikelser är GR:s avdel-
ningar skyldiga att vidta de 
åtgärder som krävs för att 
styra den egna verksamhe-
ten mot budgetbalans.

En av GR:s avdelningar redovisade inte en ekonomi i ba-
lans per augusti 2020 vid en jämförelse med periodiserad 
budget. Underskottet har uppstått som en konsekvens av 
den rådande pandemin och är av engångskaraktär. Arbete 
har pågått med att anpassa verksamheten efter de eko-
nomiska förutsättningarna och då andra insatser bidragit 
till att tillfälliga överkjutande medel fanns centralt på GR 
så gjordes bedömningen att ytterligare besparingsarbeten 
inte var nödvändiga att genomföra under hösten. Forts.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLT
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Sammantaget har GR ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt läge som möjliggör att – utan 
omedelbara allvarliga ekonomiska effekter – tillämpa långsiktiga strategier vid behov av an-
passning till eventuellt försämrade förutsättningar. En ekonomi i balans medger handlingsut-
rymme. 

Fem av GR:s sju uppsatta mål inför år 2020 är helt uppfyllda och där två inte är det, varav ett 
delvis. År 2020 har varit ett annorlunda år som ställt höga krav på GR och omvärlden. Det mål 
som endast till viss del är uppfyllt är relaterat till pandemins påverkan på vår kurs- och konfe-
rensverksamhet. Det vägs upp av andra medel i organisationen och därför görs bedömningen 
att det är delvis uppfyllt istället för inte uppfyllt trots att en negativ avvikelse redovisas på en 
avdelning. Med stöd av genomförd analys görs ändå en samlad bedömning att GR uppfyllt 
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2020. 

Denna bedömning stämmer även väl med de nya kraven på GEH som är formulerade i plan 
för år 2021. Där framgår att ”för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfylld ska 
minst hälften av de verksamhetsmässiga målen och samtliga av de finansiella vara uppfyllda för 
helåret”.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLTForts.

Den totala sjukfrånvaron 
för GRs medarbetare ska 
hållas på en fortsatt låg 
nivå.

Sjukfrånvaron på GR ska 
understiga 3,5 procent på 
helåret.

Sjukfrånvaron för hela 2020 uppgick till 3,8 procent. Utfal-
let för året är därmed sämre än GR:s interna helårsmål om 
max 3,5 procent. Målet är därmed inte uppfyllt.

GR:s finansiella mål Indikator Avstämning

GR ska redovisa ett 
genom snittligt positivt 
ekonomiskt resultat över 
en femårsperiod.

GRs intäkter ska överstiga 
dess kostnader.

För de senaste fem åren (helår) redovisar GR ett samlat 
ekonomiskt resultat på +9 841 tkr. 2020 redovisas dock 
ett negativt resultat på 5 002 tkr vilket däremot är en 
positiv budgetavvikelse på 4 748 tkr. I plan inför 2020 an-
gavs att resultatmålet skulle mätas gentemot lagd budget. 
Målet är uppfyllt. 

GR:s egna kapital ska 
inte understiga den årligt 
beräknade nivån utifrån 
riskhänseende.

GR:s egna kapital per 2020-12-31, inklusive periodens 
negativa resultat, uppgår till 50 577 tkr. Det identifierade 
lägsta måltalet inför 2020 var 39 150 tkr. Målet har därmed 
uppnåtts.

Långsiktigt ska GRs 
egna kapital vara större 
än dess skulder inklu-
sive pensionsskulden.

Soliditeten inklusive 
pensions skulden ska vara 
positiv.

Soliditeten uppgår per 2020-12-31 till 15,8 procent vilket är 
en försämring jämfört med senaste årsbokslut för 2019, 
vilket kan förklaras av den underfinansierade budgeten för 
innevarande år. GR uppfyller dock måltalet.

GR:s sammanlagda 
netto låneskuld ska inte 
öka.

GR:s investeringar ska 
finans ieras med hjälp av 
egna medel.

Årets investeringar har hittills under året varit låga och 
uppgår till 66 tkr. GR:s investeringar har liksom tidigare 
kunnat finansieras helt med hjälp av egna medel. Målet är 
därmed uppfyllt.

250



GR:s årsredovisning 2020

52

RESULTATRÄKNING GR OCH SAMMANSTÄLLDA 
RÄKENSKAPER (KONCERNEN) TKR

GR Sammanställda 
räkenskaper

NOT nr Utfall 
2020

Utfall 
2019

Budget 
2020

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Budget 
2020

Verksamhetens intäkter 1 556 854 518 451 528 707 833 347 850 655 852 835
varav årsavgifter avsedda för GRs verksamhet 36 590 48 059 49 014 36 590 48 059 49 014
varav årsavgifter transfererade till andra regionala 
 organisationer 41 064 28 410 28 640 41 064 28 410 28 640

Verksamhetens kostnader 2, 3 -558 871 -514 467 -534 886 -850 542 -841 846 -854 601
Avskrivningar -3 922 -3 752 -3 611 -7 716 -7 712 -7 870

Verksamhetens nettokostnader -5 939 232 -9 790 -24 911 1 097 -9 636
Skatteintäkter & Generella statsbidrag och utjämning - - - - - -
Verksamhetens resultat -5 939 232 -9 790 -24 911 1 097 -9 636
Finansiella intäkter 4 949 335 50 972 345 60
Finansiella kostnader 4 -12 -12 -10 -223 -136 -146
Resultat efter finansiella poster -5 002 555 -9 750 -24 162 1 306 -9 722
Extraordinära poster 0 0 - 0 0 -

Årets resultat -5 002 555 -9 750 -24 162 1 306 -9 722

KASSAFLÖDESANALYS GR OCH SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING (KONCERNEN) (TKR)

GR Sammanställd 
redovisning

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT nr 2020 2019 2020 2019

Årets resultat -5 002 555 -24 162 1 306

Justering för ej likviditetspåverkande poster 5 3 879 3 727 13 694 13 368

Övriga likviditetspåverkande poster 5 - - -762 -3 032

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 123 4 282 -11 230 11 642

Ökning/minskning pågående projekt 137 996 4 227 137 995 4 227

Ökning/minskning lager -107 107 -107 107

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 1 342 18 476 9 028 20 070

Ökning/minskning kortfristiga skulder -42 476 -3 770 -40 270 -3 444

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 95 632 23 322 95 416 32 602

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 6 - -1 137 - -1 137

Justering investering immateriella pågående nyanläggning 6 - 1 745 - 1 745

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 6 - - - -

Investering i materiella anläggningstillgångar 7, 8, 9 -66 -57 -1 173 -4 378

Justering investering materiella pågående nyanläggning 7, 8, 9 - - - 64

Försäljning av materialla anläggningstillgångar 7, 8, 9 - - 762 2 947

Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar - - - -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -66 551 -411 -759

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning/minskning av lån/finansiell leasing - - - -

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN - - - -

ÅRETS KASSAFLÖDE 95 566 23 873 95 005 31 843

Likvida medel vid årets början 124 047 100 175 194 330 162 487

Likvida medel vid periodens slut 219 613 124 047 289 335 194 330
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BALANSRÄKNING GR OCH SAMMANSTÄLLDA 
RÄKENSKAPER (KONCERNEN) (TKR)

GR Sammanställda 
räkenskaper

NOT nr 2020 2019 2020 2019

TILLGÅNGAR

A. Anläggningstillgångar 25 878 29 734 35 893 45 903
I. Immateriella anläggningstillgångar 6 6 544 9 262 6 544 9 263
II. Materiella anläggningstillgångar 7, 8, 9 604 1 742 28 653 35 944
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar - - 22 981 27 300
2. Maskiner och inventarier 604 1 742 2 095 3 974
3. Övriga materiella anläggningstillgångar - - 3 577 4 670
III. Finansiella anläggningstillgångar 18 730 18 730 696 696
1. Aktier i dotterbolag 10 18 730 18 730 - -
2. Uppskjuten skattefordran - - 696 696

B. Bidrag till infrastruktur - - - -

C. Omsättningstillgångar 294 468 194 351 411 030 321 707
I. Förråd mm 24 400 18 506 24 400 18 506
1. Lager avseende läromedel 189 82 189 82
2. Pågående projekt 24 211 18 424 24 211 18 424
II. Fordringar 50 455 51 798 97 295 108 871
1. Kundfordringar 30 711 34 685 48 549 61 234
2. Fordran hos koncern 303 71 - -
3.Förutbetald kostnad & upplupen intäkt 10 588 7 595 32 236 29 371
4. Skattefordran 4 194 4 236 7 456 10 004
5. Övriga kortfristiga fordringar 4 659 5 211 9 054 8 262
III. Kortfristiga placeringar 0 0 0 0
IV. Kassa & bank 219 613 124 047 289 335 194 330
S:A TILLGÅNGAR 320 346 224 085 446 923 367 610

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

A. Eget kapital 50 577 55 579 90 780 114 942
I. Årets resultat -5 002 555 -24 162 1 307
II. Resultatutjämningsreserv - - - -
III. Övrigt eget kapital 55 579 55 024 114 942 113 635

B. Avsättningar - - 794 547
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser - - - -
II. Andra avsättningar 11 - - 0 4
III.Uppskjuten skatt 11 - - 794 543

C. Skulder 269 769 168 506 355 349 252 121
I. Långfristiga skulder - - - -
II.Kortfristiga skulder 269 769 168 506 355 349 252 121
1. Leverantörsskuld 21 183 22 764 27 194 30 172
2. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 12 25 075 64 389 65 175 102 924
3. Pågående projekt 213 820 70 037 213 820 70 037
4. Skulder till koncernföretag 3 701 3 774 - -
5. Skatteskulder 443 686 443 686
6. Övriga kortfristiga skulder 5 547 6 856 48 717 48 302
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 320 346 224 085 446 923 367 610

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarsförbindelser
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter 13 - - 8 100 -
2. Ansvarsförbindelser - - - -
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna

- - - -

b) Övriga ansvarsförbindelser - - - -
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Upplysningar om redovisningsprinciper 
– GR och sammanställda räkenskaper

Lagrum och sammanställda räkenskaper
GR:s redovisning är från och med år 2019 upprättad utifrån Lag om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Gryning Vård AB:s och ISGR AB:s redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovis-
ningslagen (1995:1554) samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Om de kommunala koncernföretagens regler och principer avviker 
från kommunalförbundets, skall dessa justeras före konsolidering. Inga väsentliga skillnader i 
redovisningsprinciper har identifierats. 

I GR:s sammanställda räkenskaper ingår samtliga bolag där GR har minst 20 procents infly-
tande. Inga förändringar har skett under året i den kommunala koncernens sammansättning. De 
sammanställda räkenskaperna omfattar moderbolaget Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR), det helägda dotterbolaget Göteborgsregionens Internationella Skola (ISGR AB) och dot-
terbolaget Gryning Vård AB, som ägs till 54 procent. De sammanställda räkenskaperna upprättas 
med proportionell konsolidering, vilket innebär att dotterbolagens räkenskaper som tas upp i de 
sammanställda räkenskaperna motsvarar den ägda andelen. Mellanhavanden inom den kom-
munala koncernen elimineras. Redovisning sker enligt RKR R16 Sammanställda räkenskaper.

Balansräkningens poster
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR kap §2. 

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas enligt RKR R3 Immateriella anlägg-
ningstillgångar och RKR R4 Materiella anläggningstillgångar.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till 23 650 kr år 2020 (ett halvt prisbasbelopp) och gäller som 
gemensam gräns för immateriella och materiella anläggningstillgångar. De inventarier som har 
ett värde under ett halvt prisbasbelopp och/eller en ekonomisk livslängd under 3 år klassificeras 
som direktavskrivna korttidsinventarier. Samma gräns för mindre värde används i förekommande 
fall även för finansiella leasingavtal. 

Avskrivningar påbörjas då tillgången tas i bruk. Avskrivning görs över den bedömda nyttjande-
perioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Omprövning av nyttjandeperioden 
sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsföränd-
ringar, teknikskiften och organisationsförändringar). Immateriella anläggningstillgångar med ett 
restvärde omprövas avseende nyttjandeperiod i slutet av varje räkenskapsår. Immateriella och 
materiella anläggningstillgångar under upparbetning, redovisas som Pågående Nyanläggningar 
i respektive not. Tillgångar avseende mark skrivs inte av.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt:
Materiella anläggningstillgångar 
GR: infrastruktur data 3 år, maskiner 3 eller 5 år, kontorsinventarier 5 år, konferensmöbler 7 år.
ISGR AB: datorer/programvaror 3 år, Inventarier, verktyg och installationer 5 år, klassrumsin-
ventarier Molinsgatan 5 år, klassrumsinventarier Guldheden 10 år. Förbättringsutgifter i annans 
fastighet 5 år.
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Gryning vård AB: datorer 3 år, fordon 5 år, inventarier 5-10 år. Byggnader och förbättringsut-
gifter i annans fastighet 15–100 år. Komponentavskrivning tillämpas. Mark skrivs ej av.

I balansräkning och noter redovisas Förbättringsutgifter i annans fastighet under rubriken 
Övriga materiella anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar
GR: IT-investeringar 5 år avser egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar. Programvaror 
3 och 5 år avser förvärvade immateriella anläggningstillgångar.

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) beräknas som Utgående Anskaffningsvärde dividerat 
med Årets avskrivningar.

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
GR:s aktier i dotterbolag värderas till anskaffningsvärde.

Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skattefordran utgörs av 54 procent av inkomstskatt hos Gryning vård AB som avser 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräknings-
metoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och skattefordringar på temporära 
skillnader avseende fastigheter som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden 
för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen enligt LKBR kap 7 §5.

Lager avseende läromedel
Värdet av GR:s lager avseende läromedel beräknas enligt FIFO-metoden (först in/först ut) och 
dess värde sammanställs via en aktuell lagerlista. I samband med varje årsskifte sker en lager-
inventering. 

Pågående projekt
Pågående projekt är projekt som har ett startdatum före årsskiftet, ett slutdatum efter årsskiftet, 
en tydlig budget och ett uttalat mål. Intäkter och kostnader för respektive projekt resultatförs i 
takt med upparbetning. Om nedlagda kostnader överstiger erhållna intäkter bokförs en juste-
ring av mellanskillnaden mot intäkter och tillgångar. Om erhållna intäkter överstiger nedlagda 
kostnader bokförs en justering av mellanskillnaden mot intäkter och skulder. Befarade förluster 
redovisas direkt i årets resultaträkning.

Skattefordran
Skattefordran avser dotterbolagens redovisade inkomstskatter som enligt bedömning skall erhål-
las från skatteverket avseende aktuellt år, samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. 

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas vid anskaffningstillfället till anskaffningsvärde och därefter till 
verkligt värde. Värdeförändringen bokförs över resultaträkningen. Köp och försäljning av finan-
siella tillgångar redovisas per affärsdagen. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen 
när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma 
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till 
annan part. Dotterbolagen har inga placerade medel. Redovisning sker enligt RKR R7 Finansiella 
tillgångar och finansiella skulder.

Kassa & Bank
Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas enligt LKBR 7 kap §9 till växelkursen på ba-
lansdagen. Valutakurser publicerade på Riksbankens webbplats som är ett beräknat medelvärde 
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av olika bankers köp- och säljkurser används enligt RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella 
skulder. Valutakursdifferensen hänförlig till likvida medel redovisas i resultaträkningen under 
finansiella poster.

Avsättningar
Avsättningar redovisas enligt RKR R9 Avsättningar och Ansvarsförbindelser. Avsättningar 
redovisas då det förekommer en legal förpliktelse mot en extern part till följd av en eller flera 
inträffade händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen. Avsättningen ska motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen av 
det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är hänförlig till skatt avseende dotterbolagens obeskattade reserver.

Skulder
Samtliga skulder är kortfristiga och värderas till anskaffningsvärde förutom pågående projekt (se 
Pågående projekt under omsättningstillgångar ovan). En finansiell skuld tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört.

Skatteskulder
Skatteskulder avser dotterbolagens redovisade inkomstskatter som enligt bedömning skall erläg-
gas till skatteverket avseende aktuellt år, samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. 

Resultaträkningens poster
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR kap 5 §2. 

Intäkter
Intäktsföring sker enligt RKR 2 Intäkter. Årsavgifter avser årsavgift till GR från de 13 medlems-
kommunerna. Årsavgiften delas upp i den andel som avser verksamhet inom GR och den andel 
som avser transfereringar till andra organisationer. 

GR och den sammanställda redovisningen omfattas ej av bidrag till infrastruktur eller skat-
teintäkter, generella statsbidrag och utjämning så som en kommun.

Bidrag och statsbidrag
Bidrag och statsbidrag förenade med villkor avseende framtida prestation eller andra specifika 
villkor intäktsredovisas i takt med att prestationen utförs. 

Kostnader
Skattekostnader avseende bolagsskatt
Skattekostnader avseende bolagsskatt redovisas i de sammanställda räkenskaperna under pos-
ten verksamhetens kostnader enligt RKR R 16 Sammanställda räkenskaper. Skattekostnaderna 
avser inkomstskatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt. 

Leasing
Leasing redovisas enligt RKR R5 Leasing. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell lea-
sing, dvs. leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader inkluderar bankkostnader.

Drift och investeringsredovisning
GR:s driftredovisning är att likställa med redovisningen av dess resultaträkning. Även fullmäktiges 
budget läggs på denna nivå. Ingen separat investeringsbudget finns då investeringarna inte är så 
omfattande som i en kommun där investeringar sker i gator, va-verk och dylikt. Investeringarna 
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budgeteras och redovisas i driftredovisningen årsvis. I nuläget lämnas därför ingen separat drift- 
och investeringsredovisning.

Kassaflödesanalys och nyckeltal
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är redovisad enligt Indirekt metod utifrån RKR R13 Kassaflödesanalys. Inga 
bidrag till infrastruktur är aktuella varpå denna post exkluderats i kassaflödesanalysen.

Nyckeltal
Soliditet
Soliditet definieras som eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten anger den finan-
siella ställningen på lång sikt, dvs. den visar vilken beredskap det finns för att möta oförutsedda 
händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Kassalikviditet
Kassalikviditet definieras som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager)
och kortfristiga skulder. Kassalikviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de
löpande betalningarna. Kassalikviditeten ökar något för GR då fordran hos koncern klassificeras 
om från långfristig till kortfristig fordran. De sammanställda räkenskapernas kassalikviditet 
påverkas ej.

256



GR:s årsredovisning 2020

58

Noter GR och koncernen
Not 1. Verksamhetens intäkter

VERKSAMHETENS INTÄKTER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Årsavgift 77 653 76 469 77 653 76 469
Bidrag från staten 200 874 119 704 203 940 122 769
Övriga bidrag 112 998 47 715 180 704 116 278
Försäljning läromedel 94 047 78 907 94 047 78 907
Deltagaravgifter kurs och konferens 14 203 28 942 14 203 28 942
Försäljning vård - - 178 911 234 554
Skolentreprenad och avgifter - - 73 991 73 623
Interna mellanhavanden - - -47 049 -46 623
Övriga intäkter 57 079 166 714 56 947 165 736
Summa verksamhetens intäkter 556 854 518 451 833 347 850 655

Not 2. Verksamhetens kostnader

VERKSAMHETENS  KOSTNADER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Köpta tjänster, varor och material 275 165 228 947 295 294 251 607
Personalkostnader 130 552 128 317 385 245 358 332
Transfereringar till andra regionala organisationer 41 064 28 410 41 064 28 410
Revisionskostnader (exkl konsultationer) 692 558 1 035 752
Konsultarvoden 81 278 95 705 81 278 95 705
Inkomstskatt - - 1 003 894
Övriga kostnader 30 120 32 530 92 672 152 769
Interna mellanhavanden - - -47 049 -46 623
Summa verksamhetens kostnader 558 871 514 467 850 542 841 846

SPECIFIKATION REVISIONSKOSTNADER 
(tkr)

GR
2020 2019

Räkenskapsrevision 227 232
varav förtroendevalda revisorer 11 32
varav räkenskapsrevision sakkunnigt biträde 216 200
Förvaltningsrevision 465 326
varav fördjupad granskning sakkunnigt biträde 385 180
varav övrig förvaltningsrevision sakkunnigt biträde 54 70
varav förtroendevalda revisorer 26 76
Summa 692 558

Not 3. Specifikation av personalkostnader, personal och anställningsformer
SPECIFIKATION AV PERSONALKOSTNADER (tkr) GR Sammanställda 

 räkenskaper

Löner och ersättningar 2020 2019 2020 2019
Styrelse, & förbundsdirektör/VD ¹) 2 429 2 637 3 212 3 466
Ledningsgrupp 4 960 5 411 11 854 16 161
Övriga anställda (inkl extrapersonal & arvodister) 82 404 79 194 254 000 268 756
Avsättning pension/Återföring pensionsavsättning 0 0 0 0
Förändring löneskuld & semesterlöneskuld 281 -271 -594 -592
Summa löner och ersättningar 90 074 86 972 268 472 287 792

Sociala avgifter enligt lag & avtal 40 118 40 035 112 724 120 880
Varav pensionskostnader, inkl särskild löneskatt avsättning pension*) 12 697 13 052 28 188 30 159
Övriga personalkostnader 360 1 311 4 049 6 294

Total summa personalkostnader 130 552 128 317 385 245 414 966
1) I sammanställda räkenskaper är ej VD ISGR med bland personalkostnader, utan redovisas istället som köpt tjänst. Kostnader avseende Gryning vård 
AB 2020 är justerade till 54% av den totala personalkostnaden.
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forts. Not 3. Specifikation av personalkostnader, personal och anställningsformer

SPECIFIKATION AV PERSONAL GR Sammanställda 
 räkenskaper

Antal årsarbetare 2020 2019 2020 2019
Kvinnor 122 120 473 561
Män 38 37 199 239
Summa antal årsarbetare 160 157 672 800
Förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp
Kvinnor 5 6 - -
Män 2 2 - -
Summa förbundsdirektör & ledningsgrupp 7 8 - -

SPECIFIKATION AV 
 ANSTÄLLNINGSFORMER

GR Sammanställda räkenskaper

Antal i
dec 2020

Antal i
dec 2019

Ökning/
minskning

Antal i
dec 2020

Antal i
dec 2019

Ökning/
minskning

Antal tillsvidareanställda på heltid 124 119 5 511 585 -74
Antal tillsvidareanställda på deltid 39 47 -8 164 166 -2
Antal tidsbegränsade anställda 26 20 6 63 81 -18
Antal timavlönade 18 21 -3 370 413 -43
Totalt antal anställda 207 207 0 1 108 1 245 -137
Av tidsbegränsade anställda på GR är inga vikarier för föräldralediga 2020 och 1 st 2019. Avseende sammanställda räkenskaper har Gryning 
vård AB beräkningstekniska problem med att få fram dessa siffror, hos ISGR är antalet 0 både 2020 och 2019.

FINANSIELLA POSTER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

Finansiella intäkter 2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter 989 314 1 012 324
Placeringar 0 27 0 27
Valutakursdifferens likvida medel -40 -6 -40 -6
Summa finansiella intäkter 949 335 972 345

Finansiella kostnader 2020 2019 2020 2019
Räntekostnader 0 0 -2 -3
Placeringar 0 0 0 0
Bankkostnader -12 -12 -221 -134
Summa finansiella kostnader -12 -12 -223 -137

Not 4. Finansiella poster

JUSTERINGAR FÖR EJ 
 LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Ej erhållen ränta - - - -
Ej erlagd kostnadsränta -44 -25 -44 -25
Avskrivningar 3 923 3 752 7 716 7 712
Utrangering inventarier - - 3 402 868
Nedskrivning inventarier - - 68 -
Förändring avsättning - - -4 -
Justering inkomstskatt - - 2 556 4 728
Summa för ej likviditetspåverkande poster 3 879 3 727 13 694 13 283

Not 5. Kassaflöde

ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE 
POSTER

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Reavinst inventarier - - -881 -3 032
Reaförlust inventarier - - 119 85
Summa övriga likviditetspåverkande poster 0 0 -762 -2 947
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Not 6. Immateriella anläggningstillgångar

IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

EGENUTVECKLADE IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Ingående anskaffningsvärde 24 105 24 714 24 105 24 714
Inköp under året 0 1 137 0 1 137
Pågående nyanläggningar *) 0 -1 745 0 -1 745
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Utgående Anskaffningsvärde 24 105 24 105 24 105 24 105

Ingående ack. Avskrivningar -13 079 -10 723 -13 079 -10 723
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -2 640 -2 356 -2 640 -2 356
Utgående ack. Avskrivningar -15 719 -13 079 -15 719 -13 079

Ingående ack. Nedskrivningar -1 849 -1 849 -1 849 -1 849
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar -1 849 -1 849 -1 849 -1 849

Utgående redovisat värde 6 537 9 178 6 537 9 178

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 9 10 9 10

FÖRVÄRVADE IMMATERIELLA 
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Ingående anskaffningsvärde 721 1 854 721 1 854
Inköp under året 0 0 0 0
Pågående nyanläggningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 -1 133 0 -1 133
Utgående Anskaffningsvärde 721 721 721 721

Ingående ack. Avskrivningar -635 -1 684 -635 -1 684
Försålt/utrangerat under året 0 1 133 0 1 133
Årets avskrivningar -79 -85 -79 -85
Utgående ack. Avskrivningar -714 -635 -714 -635

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 7 86 7 86

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 9 9 9 9
*) Avskrivningstid är inte satt till längre än 5 år, fullt avskrivna anläggningstillgångar gör att den genomsnittliga 
avskrivningstiden är längre än den faktiska.
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Not 7. Materiella anläggningstillgångar, maskiner och inventarier

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR; 
MASKINER OCH INVENTARIER (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Ingående Anskaffningsvärde 12 386 12 378 23 540 24 917
Inköp under året 66 57 301 309
Pågående nyanläggningar 0 0 0 0
Flyttningar 0 0 0 0
Försålt/utrangerat *) 0 -49 -3 654 -1 686
Utgående ack anskaffningsvärde 12 452 12 386 20 187 23 540

Ingående ack. Avskrivningar -10 645 -9 383 -19 566 -18 732
Försäljningar/Utrangeringar *) 0 49 3 501 1 514
Årets avskrivningar -1 203 -1 311 -2 027 -2 348
Utgående ack. Avskrivningar -11 848 -10 645 -18 092 -19 566

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 604 1 741 2 095 3 974

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 10,3 9,4 10,0 10,0
*) En anläggning utrangerades på GR år 2019 men detta togs inte med i koncernredovisningen för 2019. Dessa siffror 
korrigerades i aktuell koncernredovisning för 2019.

DIREKTAVSKRIVNA 
KORTTIDSINVENTARIER (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Direktavskrivna korttidsinventarier, 
dvs av värde under ½ prisbasbelopp och/eller en 
ekonomisk livslängd under 3 år. -1 091 -1 671 -1 405 -2 348

Not 8. Materiella anläggningstillgångar, byggnader och mark

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR; 
BYGGNADER och MARK (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Ingående Anskaffningsvärde 0 0 38 212 38 628
Inköp under året 0 0 369 833
Pågående nyanläggningar 0 0 0 -64
Försålt/utrangerat under året 0 0 -4 353 -1 185
Utgående Anskaffningsvärde 0 0 34 228 38 212

Ingående ack. Avskrivningar 0 0 -10 912 -9 977
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 1 206 489
Årets avskrivningar 0 0 -1 541 -1 424
Utgående ack. Avskrivningar 0 0 -11 247 -10 912

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 0 0 22 981 27 300

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 0,0 0,0 22,2 26,8
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FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (tkr) GR

AKTIER I DOTTERBOLAG Aktie- & röstandel 2020 2019

Göteborgsregionens Internationella Skola AB, 556527-5657
Säte: Göteborg, Innehav aktier: 2 000 st

Bokfört värde vid årets ingång: 100% 4 600 4 600

Bokfört värde vid årets utgång: 100% 4 600 4 600

Gryning Vård AB, 556605-8201,
Säte: Göteborg, Innehav aktier: 5 400 st

Bokfört värde vid årets ingång: 54% 14 130 14 130

Bokfört värde vid årets utgång: 54% 14 130 14 130

SUMMA 18 730 18 730

Not 9. Materiella anläggningstillgångar, förbättringsutgifter i annans fastighet
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR; 
ÖVRIGA; FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER I  ANNANS 
FASTIGHET (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Ingående Anskaffningsvärde 0 0 9 841 6 730

Inköp under året 0 0 503 3 236

Pågående nyanläggningar 0 0 0 0

Försålt/utrangerat under året 0 0 -2 783 -125

Utgående Anskaffningsvärde 0 0 7 561 9 841

Ingående ack. Avskrivningar 0 0 -5 171 -3 796

Försäljningar/Utrangeringar 0 0 2 683 125

Årets avskrivningar 0 0 -1 428 -1 500

Utgående ack. Avskrivningar 0 0 -3 916 -5 171

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 -68 0

Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 -68 0

Utgående redovisat värde 0 0 3 577 4 670

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 0,0 0,0 5,3 6,6

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar

AVSÄTTNINGAR (tkr) Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019

Avsättning avvecklingskostnader *)
Redovisat värde vid årets början 4 1616
Nya avsättningar 0 0
Ianspråktagna avsättningar -4 -1612
Outnyttjade belopp som återförts - -
Förändring av nuvärdet - -
Utgående avsättning 0 4

Avsättning uppskjuten skatt **)
Redovisat värde vid årets början 4 1616
Nya avsättningar 0 0
Ianspråktagna avsättningar -4 -1612

Outnyttjade belopp som återförts - -

Förändring av nuvårdet - -

Utgående avsättning 0 4

*) Avsättningen avser avvecklingskostnader inom Gryning vård AB 
**) Avsättningen avser uppskjuten skatt avseende Gryning Vård AB

Not 11. Avsättningar
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Not 12. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter (tkr)

UPPLUPNA KOSTNADER & 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Förutbetalda bidrag från staten *) 0 38 032 0 38 032
Förutbetalda bidrag övriga **) 7 273 7 734 7 273 7 734
Övriga förutbetalda intäkter **) 4 614 2 736 16 135 14 192
Upplupna kostnader 13 188 15 887 41 767 42 966
Summa upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 25 075 64 389 65 175 102 924

*) Bidrag från staten avser riktade statsbidrag avser bidrag för VUX. Bidragen skall nyttjas för VUX under kommande år eller återbetalas. 
År 2020 ligger dessa VUX-medel under pågående projekt.    
**) Avser villkorade insatser under kommande år GR, Förutbetalda abonnemang och hyra Gryning, Förutbetalda hyror och övrigt ISGR.

Not 13. Panter och ansvarsförbindelser

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Fastighetsinteckningar *) - - 8 100 -
Summa Panter och ansvarsförbindelser 0 0 8 100 0

*) Avser Gryning, Ställd säkerhet till Swedbank på fem fastighetsinteckningar som motsvar belopp för beviljad checkkredit. Krediten är ej nyttjad 
under året.
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Revisionsberättelse för år 2020

263



GR:s årsredovisning 2020

65

Revisionsberättelse för år 2020 forts.
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Bilaga 1

Agenda 2030 – 17 globala mål 
för hållbar utveckling 
I ett globalt perspektiv har GR:s arbete inom de olika fokusområdena koppling till 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vilka de viktigaste hållbarhetsmålen för GR är anges i 
uppföljningen av fokusområdena i denna årsredovisning. Här förtydligas vilka mål det handlar 
om och vad de står för. 

	 3.	God	hälsa	och	välbefinnande
 Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 

människors välbefinnande i alla åldrar.

 4. God utbildning för alla
 Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och 

främja livslångt lärande för alla.

 6. Rent vatten och sanitet
 Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för 

alla.

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, 

full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en 

inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

 10. Minskad ojämlikhet
 Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

 11. Hållbara städer och samhällen
 Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara.

 13. Bekämpa klimatförändringen
 Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och 

deras konsekvenser.

 15 Ekosystem och biologisk mångfald
 Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 

ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Läs mer om Agenda 2030 här: 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-
mal-for-hallbar-utveckling/
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Lenanders Grafiska AB Kalm
ar 2021
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Till Stenungsunds kommunstyrelse 

Förslag om att samarbeta med RISE och 
kemiindustrin för en hållbar användning av vatten

 
 

info@stenungsundmoderaterna.se  
www.stenungsundsmoderaterna.se 

 

 
 

Stenungsund 5 augusti 2021 
 
Bakgrund: 
 

Under 2021 framkom flera besvärande omständigheter gällande 
Stenungsunds vattentillgång. Vår utbyggnad av bostäder och 
verksamheter begränsas då vi har nått taket för vattenverkets kapacitet, 
har små chanser att få till nya vattendomar och dessutom har ett stort 
utläckage av renat vatten. Vi planerar en sammanbyggnad med 
Kungälvs vattenät för att på så sätt öka kapaciteten, men ser ett behov 
av att arbeta proaktivt för att klara den framtida vattenförsörjningen. 
Under arbetet med remissvaren gällande de nya vattendirektiven och 
den nya VA-policyn har betoning lagts på att vi behöver arbeta aktivt för 
att minska användandet av vatten.  
 

Vad: 
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationscentrum och har som 
uppgift att tillsammans med offentlig sektor, näringsliv och akademi, i 
internationell samverkan, bidra till ett hållbart samhälle. De har expertis 
inom området vattenanvändning och har visat intresse för att 
tillsammans med kommunen och kemiindustrin driva och stödja en 
innovationprocess som skulle innebära en effektivare vattenanvänding.  
 
Kemiindustrin arbetar kontinuerligt och målmedvetet för effektivare 
proccesser både gällande råvaruförbrukning, energianvändning och 
miljöpåverkan. Man har nu påbörjat en dialog med RISE för att 
intensifiera arbetet med hur vatten skulle kunna användas, 
återanvändas och hur vattenförbrukningen kan reduceras.   
 

Varför: 
Industrin i Stenungsund står för 70% av förbrukningen av vattnet vi tar ut 
från vår vattetäkt Hällugen och för att vi ska bli en framgångsrik och 
hållbar framtidskommun behöver vi tillsammans hitta sätt att ta tillvara 
och använda vatten som den knappa resurs det är. Ett samarbete 
mellan näringslivet (kemiindustrin), akademin (RISE) och Stenungsund 
skulle innebära vinster för både samhället, industrin och miljön.  
 
Vattnets värde behöver uppvärderas och vi behöver arbeta proaktivt för 
en hållbar vattenanvändning i hela kommunen för de som bor och verkar 
här.  
 

 

291



Moderaterna föreslår därför att:  
 Kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheterna 

att samarbeta med RISE för att säkra en långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning. 

 Stenungsunds kommun strävar efter att vara en förebild i 
Kommunsverige i arbetet med effektiv vattenanvänding. 
 
 

Moderaterna i Stenungsund 

 

Wouter Fortgens, Maria Renfors 

 

 
 
 

292



    

 
Till Stenungsunds kommunstyrelse 

Förslag om att snarast börja arbetet med alternativ till 
utfart Strandnorum, väg 160

 
 

info@stenungsundmoderaterna.se  
www.stenungsundsmoderaterna.se 

 

 
 

Stenungsund 2 augusti 2021 
 
Bakgrund: 
 

Utfarten vid Strandnorum har länge varit underdimensionerad. Antalet 
bostäder har ökat kraftigt sedan den ursprungliga gårds- och 
sommarstugorna fått sällskap av villaområden och flera fristående hus. 
Det är ett sedan länge påtalat problem att det är svårt för bilister att ta 
sig från Strandnorum och ut på den hårt trafikerade väg 160, särskilt 
under rusningstrafik. Flera incidenter och olyckor har skett och nu tyvärr 
även en tragisk dödsolycka.  
 
Väg 160 ägs och sköts av Trafikverket och kommunen har inte rätt att 
bygga om eller bygga till trafiklösningar som skulle kunna göra 
korsningen säkrare.  
 

Vad: 
Stenungsund är en tillväxtkommun och många vill bo och leva här. 
Strandnorum och Hallerna är ett attraktivt område med närhet till både 
skolor och förskolor och vill vi att barnfamiljer ska fortsätta bo tryggt här 
behöver trafiksituationen lösas.  
 

Varför: 
Stenungsunds kommun behöver agera mer fristående när lösningar 
blockeras av Trafikverket. Om inte Trafikverket tar ansvar måste 
Stenungsund göra det. Vi har inte rådighet över väg 160 men skulle 
kunna hitta alternativ till lösningar, kanske permanenta men åtminstone 
tillfälliga, genom samarbeten med markägare och vägfälligheter i 
Standnorum och Hallerna.  
 

 

Moderaterna föreslår därför att:  
 Kommundirektören får i uppdrag att se över hur utfarten 

Strandnorum skulle kunna avlastas genom alternativa 
färdvägar mot Hallernaleden och väg 647. 
 
 

Moderaterna i Stenungsund 

Maria Renfors, Johan Jönsson, Wouter Fortgens 
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Liberalerna Stenungsund· epost: Stenungsund@liberalerna.se· www.stenungsund.liberalerna.se · www.facebook.com/LibStd/ ·  

 
 
Till Kommunstyrelsen 
 

Ställplatser 
FLER STÄLLPLATSER FÖR HUSBIL I STENUNGSUND! 
 
Stenungsund behöver fler ställplatser för husbilar för att möta efterfrågan och utveckla kommunen som 
turistort.  

Det har tidigare diskuterats om ställplatser i centrum, t ex utanför Stenungsund Area och på kommunhusets 
parkering, eftersom båda dessa ställen har tillgång till service i närheten, som toaletter och information.  

Andra platser att utreda om de vidareutvecklas som ställplatser kan vara vid badplatser, eller våra 
vandringsleder vid Bottenstugan eller Toröds friluftscentrum.  

Liberalernas föreslag är att utreda var och hur kommunen kan erbjuda fler ställplatser i kommunen.    

LIBERALERNA STENUNGSUND 
Stenungsund 2021-08-09 
 
 
 
Lisbeth Svensson 
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Sektor Verksamhet/funktion Enhet Deleg.nr. Beskrivning av ärende/beslut Datum Titel Namn
Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet/ rektor 4 D 6:8 Elev beviljas förlängd studietid pga särskilda skäl. 201217 Rektor Anna Jillmyr
Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Enhet 5 A 8.5 Bevilja ledighet utöver det som anges i lagar, avtal, riktlinjer. 

/ HT 40% tjänstledighet 210812-220616
2021-06-07 Rektor Maria Lorentzson

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet 3 D 6:8 Beslut om undervisning under ett fjärde år för elev på 
nationellt program: G.S Ekonomiprogrammet

2021-06-07 Rektor Josefin Meral

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet 3 D 6:8 Beslut om undervisning under ett fjärde år för elev på 
nationellt program: E.Hi Ekonomiprogrammet

2021-06-07 Rektor Josefin Meral

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet 3 D 6:8 Beslut om undervisning under ett fjärde år för elev på 
nationellt program: A.G Naturvetenskapsprogrammet

2021-06-07 Rektor Josefin Meral

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Enhet 4 A 8.5 Bevilja ledighet utöver det som anges i lagar, avtal, riktlinjer. 
/ RS 20% tjänstledighet 210812-220616

2021-06-07 Rektor Anna Jillmyr

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Enhet 4 A 8.5 Bevilja ledighet utöver det som anges i lagar, avtal, riktlinjer. 
/ RK 15% tjänstledighet 210812-220616

2021-06-07 Rektor Anna Jillmyr

Sektor stödfunktioner Administrativa funktionen Kansli A2.1 Beslut att inte lämna ut begärda handlingar då kommunen 
gör bedömningen att att de ej är  allmänna handlingar enligt 
2 kap. 14 § första stycket 3 punkten Tryckfrihetsförordningen 
(TF)

2021-06-04 Administrativ chef Helena Maxon

Sektor stödfunktioner Specialistfunktioner Folkhälsa 10.3 Krisledningsapp 2021-06-08 Sektorchef Marcus Starcke
Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 5.2 Upplåtelse av allmän plats, Stenung 3:57, uteservering 1maj  

- 31 dec 2021. Dnr KS 2021/304
2021-05-21 Mark- och 

Exploateringsingenjör
Jessica Andersson och 
Camilla Hagström

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 1.1 Nyttjanderättsavtal för Stenungsund Discgolf Club, Dnr KS 
2018/55

2021-06-09 Mark- och 
Exploateringsingenjör

Jessica Andersson och 
Camilla Hagström

Sektor samhällsbyggnad Infrastruktur Drift 10.3 Inköp av en bottenfaunaundersökning 2021-06-09 Enhetschef Mats Pettersson
Sektor Utbildning Grundskola Grundskola 2021/552 

Delegationslista 
över beslut om 
skolskjuts 
210427-210602

59 avslag av 626 beslut Mellan 21-04-27 
till 21-06-02

Verksamhetschef 
grundskola

Marie Wrethander

Sektor Utbildning Förskola/stab administration Interkommunal plats i 
förskola

D.3.2 Barn i förskola önskar plats i annan kommun, vilket innebär 
interkommunal ersättning. Beslutet träder i kraft 2021-06-01 
då inflyttningen till Stenungsunds kommun registrerats.

2021-04-21 VC Förskola Annelie Schön

Sektor samhällsbyggnad 8 Fjordar 8 Fjordar 10.3 Inköp av en ny båtmotor 2021-06-09 Strategisk projektledare Niclas Åberg

Sektor Utbildning Förskola/stab administration Interkommunal plats i 
förskola

D 2.3 Beslut om bidrag till fristående förskola under perioden 2021-
05-01 tom 2021-07-31, gällande barn som går kvar i tidigare 
hemkommun.

2021-05-06 Sektorchef Utbildning Elisabeth Andreasson

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C1.1 Arrendeavtal på Kleva 1:13 för hundkurser och 
hundverksamhet 2 år med förlängning på 1 år i taget

2021-06-11 Mark-och 
exploateringsingenjör

Pernilla Larsson och 
Camilla Hagström

DELEGAT

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen

Avser perioden  2021-06-07 - 2021-08-12
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Sektor Verksamhet/funktion Enhet Deleg.nr. Beskrivning av ärende/beslut Datum Titel Namn
DELEGAT

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen

Avser perioden  2021-06-07 - 2021-08-12

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande avseende Söbacken 3:1 och Kopper 2:1 
angående Tidsbegränsat bygglov för att anlägga 
parkeringsplats, Dnr B 2021-307. Yttrandet avser 
kommunens fastigheter Söbacken 3:1 och Kopper 2:1. 
Exploatering har inga synpunkter

2021-06-14 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande avseende Äggestorp 11:63 gällande 
bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus, Dnr B 2021-293. 
yttrandet avser kommunens fastighet Strandnorum 1:66. 
Exploatering har inga synpunkter.

2021-06-14 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande avseende Stenung 9:1 för tidsbegränsat 
bygglov för uppställning av mammografivagn, Dnr B 2021-
286. Yttrandet avser kommunens fastighet Stenung 5:101 
och 16:1. Exploatering har inga synpunkter.

2021-06-14 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande avseende Jörlanda-Berg 1:69 för 
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av padelbanor för 
utomhusbruk, Dnr B 2021-176. Yttrandet avser kommunens 
fastighet Jörlanda-Berg 1:66. Exploatering har inga 
synpunkter.

2021-06-14 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Enhet 3 A 8.5 Bevilja ledighet utöver det som anges i lagar, avtal, riktlinjer. 
/ HE 10% tjänstledighet 210812-220616

2021-06-14 Rektor Josefin Meral

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 5.2 Avtal om upplåtelse av allmän plats för uteservering, 
Stenung 3:57, Espresso House. Dnr KS 2021/304

2021-06-11 Mark- och 
Exploateringsingenjör

Pernilla Larsson, Camilla 
Hagström

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande avseende Ödsmåls-Berg 2:112 för 
nybyggnad av ett enbostadshus, Dnr B 2021-203. Yttrandet 
avser kommunens fastighet Ödsmåls-Berg 2:2. Exploatering 
har inga synpunkter

2021-06-14 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande avseende Nösnäs 1:285 för ändrad 
användning av kontor till skola, Dnr B 2021-267. Yttrandet 
avser kommunens fastighet Nösnäs 1:284. Exploatering ha 
ringa synpunkter

2021-06-14 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C.1.1 Sidoarrendeavtal med Andreas Kruse, för bete på del av 
Roteröd 1:7.Upplåtelsetid 20210601-20221231 därefter med 
1 års förlängning (ärende KS2021/513)

20210615 Mark och 
exploateringsingenjör

Jessica Andersson

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C.1.1 Medgivandetill Parkavdelningen att sätta upp 
informationsskyltar på fastigheterna Nösnäs 1:50, 1:61, 
1:284 samt Stenung 4:109 (ärende KS 2021/532)

20210615 Mark och 
exploateringsingenjör

Jessica Andersson
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Sektor Verksamhet/funktion Enhet Deleg.nr. Beskrivning av ärende/beslut Datum Titel Namn
DELEGAT

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen

Avser perioden  2021-06-07 - 2021-08-12

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Enhet 2 D.1.1 Beslut om att anställa lärare eller förskollärare utan 
legitimation och behörighet för viss undervisning på längre 
tid än 6 månader men högst ett år. / Anställning av HL 
(specialidrott)  210812-220811

2021-06-15 Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Enhet 2 D.1.1 Beslut om att anställa lärare eller förskollärare utan 
legitimation och behörighet för viss undervisning på längre 
tid än 6 månader men högst ett år. / Anställning av NC 
(specialidrott) 210812-220811

2021-06-15 Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C4.3 överenskommelse om fastighetsreglering, inköp av del av 
Roteröd 1:1

2021-06-17 Mark- och 
exploateringsingenjör, 
Ekonomichef

Pernilla Larsson, Erica 
Bjärsved

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C4.3 Överenskommelse om fastighetsreglering, köp av del av 
Rinnela 1:1

2021-06-17 Mark- och 
exploateringsingenjör, 
Ekonomichef

Pernilla Larsson, Erica 
Bjärsved

Sektor Utbildning Utbildning Brudhammar förskola c.2.3 Utökad tid 20210618 Rektor Filippa Körner

Sektor socialtjänst Vård och omsorg/Ordinärt 
boende

Hemtjänst A 7.2 Disciplinåtgärd, skriftlig varning 2021-06-02 Sektorchef socialtjänst Rickard Persson

Sektor socialtjänst Funktionshinder Funktionshinder A 7.2 Disciplinåtgärd, skriftlig varning 2021-06-02 Sektorchef socialtjänst Rickard Persson
Sektor socialtjänst Vård och omsorg/Ordinärt 

boende
Hemtjänst A 7.4 Överenskommelse om avslut av anställning 2021-05-28 Sektorchef socialtjänst Rickard Persson

Sektor socialtjänst Sektor Socialtjänst E 1.4 Anmälan till IVO om en påtaglig risk för ett
allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

2021-06-16 Sektorchef Rickard Persson

Sektor samhällsbyggnad Strävlidens Reningsverk VA Strävliden 10.3 Besiktning av rörvatten 2021-06-21 Enhetschef Mats Pettersson
Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande gällande Äggestorp 11:63 bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus, Dnr B 2021-293. Exploatering 
har inga synpunkter.

2021-06-21 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande avseende Nösnäs 1:284 för tidsbegränsat 
bygglov för nybyggnad av bodar samt upplag. Yttrandet 
avser kommunens fastighet Stenung 4:109 och Nösnäs 1:7. 
Exploatering anser att Park bör ta del av bygglovsansökan 
samt att eventuell avgift kommer att tas ut enligt taxa för 
allmän plats.

2021-06-21 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 2.4 Markupplåtelseavtal mellan Stenungsunds kommun och 
Vattenfall Eldistribution AB, avseende elektrisk 
starkströmsanläggning på fastighet Härgusseröd 1:3

2021-06-17 Mark- och 
Exploateringsingenjör

Therese Brattfors, Pernilla 
Larsson

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C1.1 Avtal om lägenhetssarrende för hundträning, Härgusseröd 
1:3, dnr KS 2021/152

2021-06-17 Mark- och 
Exploateringsingenjör

Camilla Hagström Pernilla 
Larsson

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C.4.7 Avslå förfrågan om försäljning av två kommunala fastigheter 
i Spekeröd. Dnr KS 2021/1.

2021-06-22 Mark- och 
exploateringsingenjör

Therese Brattfors
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Sektor Verksamhet/funktion Enhet Deleg.nr. Beskrivning av ärende/beslut Datum Titel Namn
DELEGAT

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen

Avser perioden  2021-06-07 - 2021-08-12

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C4.7 Avslag av förfrågan om att köpa kommunal mark berörande 
Stenung 3:299

2021-06-23 Mark-och 
exploateringsingenjör

Pernilla Larsson

Sektor stödfunktioner Service Service 10.3 Inköp av 4st åkergräsklippare till Park och Vaktmästeri 2021-06-22 Funktionschef Anna Wejdin
Sektor samhällsbyggnad Exploatering C.2.5 Lantmäterisammanträde angående bildande av av 

gemensamhetsanläggning för reningsverk.
2021-05-11 Mark- och 

exploateringsingenjör
Therese Brattfors

Övrigt Kommundirektör A.6.2 Tillförordnade sektorchefer, ekonomichef och personalchef 
under sommaren 2021 (KS 2021/634)

2021-06-23 Kommundirektör Kicki Nordberg

Sektor stödfunktioner Service Måltid 10.3 inköp av kylt och kolsyrat vatten till kommunens 
skolmatsalar.

2021-06-18 Funktionschef Anna Wejdin

Sektor socialtjänst Vård och omsorg - Särskilt 
boende

Vård och omsorg - 
Särskilt boende

E 1.3 Utredning Lex Sarah 2021-06-24 Socialt ansvarig 
samordnare - SAS

Annelie Svantesson

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande avseende tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av parkeringsplats på Kobergsvägen 1, 
Kyrkenorum 5:1, Dnr B 2021-301. Yttrandet avser 
kommunens fastighet Kyrkenorum 5:1. Exploatering anser 
att frågan kring etablering behöver diskuteras vidare internt.

2021-06-28 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande för nybyggnad av transformatorstation, 
Stenung 3:3, Dnr B 2021-316. Yttrandet avser kommunens 
fastigheter Stenung 3:3, Stenung 3:240, Stenung 3:226, 
Stenung 3:220, Stenung 3:60, Stenung 5:101. Exploatering 
har inga synpunkter.

2021-06-28 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Enhet 2 A 8.5 Bevilja ledighet utöver det som anges i lagar, avtal, riktlinjer. 
/ EH 10% tjänstledighet 210812-220616

2021-06-16 Rektor Cecilia Kjerstadius

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C4.3 Överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av 
den kommunala fastigheten Smederöd 1:2 och Munkeröd 
1:12

2021-06-28 Mark- och 
exploateringsingenjör, 
Ekonomichef

Pernilla Larsson, Erica 
Bjärsved

Övrigt Kommunstyrelsens ordförande A.6.1 Tillfälligt förordnande av kommundirektör under sommaren 
2021 (KS 2021/634)

2021-06-28 Kommunstyrelsens 
ordförande

Olof Lundberg (S)

Sektor socialtjänst Funktionshinder Funktionshinder E 1.3 Utredning Lex Sarah 2021-06-29 Socialt ansvarig 
samordnare - SAS

Annelie Svantesson

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C2.5 Företräda kommunen i lantmäteriförrättning, medverka på 
sammanträde och lämna yrkanden. Evolution ärende 
2020/1067

2021-06-28 Mark- och 
exploateringsingenjör

Pernilla Larsson, Therese 
Brattfors

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C.2.5 Yrkande i lantmäteriförrättning O203786. 2021-06-30 Mark- och 
exploateringsingenjör

Lisa Bertilsson

Sektor samhällsbyggnad Bygg Miljö A6.1.3 Utnämning av Tf verksamhetschef Lina Johansson för 
perioden 2021-07-12 - 2021-07-23

2021-06-30 Tf sektorchef Camilla Svensson

Sektor samhällsbyggnad Samhällsbyggnad Bygg Miljö A6.1.3 Utnämning av Tf verksamhetschef Susanne Hartzell för 
perioden 2021-07-27 - 2021-07-30

2021-06-21 Tf sektorchef Camilla Svensson
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Sektor Verksamhet/funktion Enhet Deleg.nr. Beskrivning av ärende/beslut Datum Titel Namn
DELEGAT

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen

Avser perioden  2021-06-07 - 2021-08-12

Sektor samhällsbyggnad Samhällsbyggnad Bygg Miljö A6.1.3 Utnämning av Tf verksamhetschef Johanna Svensson för 
perioden 2021-08-02 - 2021-08-13

2021-06-30 Tf sektorchef Camilla Svensson

Sektor stödfunktioner Strategi Samordning 8 Fjordar 10.3 Hyra av båt för 8 Fjordar vid olika projekt till havs. 2021-07-02 Verksamhetschef Malin Henriksson
Sektor Utbildning Stab stöd D 2.2 Beslut om tilläggsbelopp enligt diarienummer; KS2021;1856, 

KS2021;1858, KS2021;2051, KS2021;2052, KS2021;2053, 
KS2021;2054, KS2021;2055, KS2021;2056, KS 2021;2057, 
KS2021;2058, KS2021;20745

2021-07-01 Funktionschef stab stöd Annika Sunesson

Sektor samhällsbyggnad strategi samordning a10.3 Direktupphandling:Ta fram skötselplan för 
Stenungsundskusten och Stenungsön

2021-05-04 verksamhetschef Malin Henriksson

Sektor stödfunktioner digitalisering a10.3 Detta beslut avser direktupphandling av: Direktupphandling 
avveckling av journalsystem PMO
ungdomsmottagningen

2021-05-19 enhetschef Camilla Gunnarsson

Sektor Utbildning idrott anläggning hamnen a10.3 Beskrivning: inköp av 1 st. båtbrygga till stenungstorg inkl. 
montering samt 24 st. Y-bommar

2021-05-11 enhetschef Anna Falck

Sektor samhällsbyggnad infrastruktur a10.3 kantklippning/trimning under räcken, intill räcken, runt skyltar 
och i dikenas slänter 
osv. Denna direktupphandling avser en sträcka som behöver 
kantklippas innan v 27, sedan kommer 
ett ramavtal upphandlas för fortsatta uppdrag.

2021-06-10 verksamhetschef Camilla Svensson

Sektor socialtjänst funktionshinder a10.3 inköp av 1 st. parcykel el pegasus 2010-06-17 verksamhetschef Anders Haag
Sektor Utbildning brudhammars förskola a10.3 Inköp av 5 st. batterier och 6 st. laddare till brudhammars 

förskolas elcyklar efter ett 
inbrott då befintliga blev stulna

2021-06-21 Rektor/förskolechef Filippa Körner

Sektor socialtjänst vuxenenheten a10.3 placering utanför ramavtal. 2021-06-28 enhetschef Susanne Brånalt
Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.7 Avslagit förfrågan om att få köpa del av den kommunala 

fastigheten Norums-torp 1:10.
2021-07-07 Mark- och 

exploateringsingenjör
Lisa Bertilsson

Sektor Utbildning Kultur och Fritid Idrott Anläggning D.5..7 Diabetesföreningen i Uddevalla m o har registrerats som 
bidragsberättigad förening efter att ha tagit över medlemmar 
från Stenungsund när den lokala diabetesföreningen lade ner 
sin verksamhet

2021-05-05 Enhetschef Idrott 
Anläggning

Anna Falck

Sektor Utbildning Stab stöd C.1.4 Beslut om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning enligt 
dnr 2021/667

2021-07-07 Funktionschef stab stöd Annika Sunesson

Sektor samhällsbyggnad Exploatering Exploatering A 7.2 Varning 210429 Sektorchef Daniel Jerling
Sektor samhällsbyggnad Exploatering Exploatering A 7.1 Uppsägning av personliga skäl 210603 Sektorchef Daniel Jerling
Sektor Utbildning Sektor Utbildning Utbildning 10.3 Inköp av Kunskapsmatrisen samt Exam.net till samtliga 

skolor i Stenungsunds kommun
2021-06-24 Sektorchef Elisabeth Andreasson

Sektor Utbildning Sektor Utbildning Utbildning 10.3 Inköpa av en kommunlicens för att få ner kostnaderna till 
kommunens skolor

2021-07-07 Sektorchef Elisabeth Andreasson

Sektor socialtjänst Vård och omsorg - ordinärt 
boende

Vård och omsorg - 
ordinärt boende

E 1.3 Utredning Lex Sarah 2021-07-07 Socialt ansvarig 
samordnare - SAS

Annelie Svantesson

299



Sektor Verksamhet/funktion Enhet Deleg.nr. Beskrivning av ärende/beslut Datum Titel Namn
DELEGAT

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen

Avser perioden  2021-06-07 - 2021-08-12

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande för nybyggnad av förskola m.m., Norums-
Torp 1:36, Dnr B 2021-268. Yttrandet avser kommunens 
fastighet Norums-Torp 1:27. Exploatering har inga 
synpunkter.

2021-07-08 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor Utbildning Grundskola Grundskola Dnr 2021-690 Skolskjutsbeslut
9 avslag och 130 beviljande

Mellan 210603-
210708

Verksamhetschef 
grundskola

Marie Wrethander

Sektor Utbildning Kultur och Fritid Idrott Anläggning D.5.6 Stenungsunds Taekwondoklubb har erhållit 2958:- i lokalt 
aktivitetsstöd för verksamhet 200701-201231.

2021-07-09 Kultur- och Fritidschef Pia Solefors

Sektor Utbildning Kultur och Fritid Idrott Anläggning D.5.6 Badmintonklubben Stenungsund  har erhållit 1734:- i lokalt 
aktivitetsstöd för verksamhet 200701-201231.

2021-07-09 Kultur- och Fritidschef Pia Solefors

Sektor Utbildning Kultur och Fritid Idrott Anläggning D.5.6 Friluftsfrämjandet har för 2021 erhållit 15000:- i 
verksamhetsbidrag för skötsel av Bohusleden och stigar 
kring Bottenstugan enligt skötselavtal

2021-07-09 Kultur- och Fritidschef Pia Solefors

Sektor socialtjänst Vård och omsorg - ordinärt 
boende

Vård och omsorg - 
ordinärt boende

E 1.3 Utredning Lex Sarah 2021-07-09 Socialt ansvarig 
samordnare - SAS

Annelie Svantesson

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 5.2 Upprättat skötselavtal samt skötselplan för Stenungsunds 
Kvarnbergsförening, del av Nösnäs 1:284. Dnr KS 2021/403

2021-07-09 Mark- och 
Exploateringsingenjör, 
Verksamhetschef 
Exploatering

Therese Brattfors, Veronica 
Götzinger

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande för nybyggnad av förskola m.m., Norums-
Torp 1:36, Dnr B 2021-268. Yttrandet avser kommunens 
fastighet Kyrkenorum 5:1. Exploatering har inga synpunkter.

2021-07-09 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor socialtjänst Stab E 1.7 Anmälan av händelse som medfört en allvarlig vårdskada, till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

2021-07-15 Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

Johanna Nordqvist

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C.1.1 Tecknat nyttjanderättsavtal med Friluftsfrämjandet att nyttja 
del av kommunens fastigheter Smederöd 1:2 och 1:4 fr om 
20210701 till och med 20221231, om uppsägning inte sker 
förlängs avtalstiden med 1 år i taget (KS 2021/514)

20210719 Mark och 
exploateringsingenjör

Jessica Andersson, Camilla 
Hagström

Sektor samhällsbyggnad Exploatering Kart och mät B 5.1 Nya adressnummer registrerade under juni och juli 2021:
Järnklätt 350, 352. Bergsvägen 21 B. Dal 173, 181. Krontofta 
321. Plogvägen 10

2021-07-31 GIS-ingenjör Åsa Wåhlström

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Enhet 3 A 8.5 Bevilja ledighet utöver det som anges i lagar, avtal, riktlinjer. 
/ EÖ 20% tjänstledighet 210812-220616

2021-08-05 Rektor Josefin Meral

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Enhet 3 A 8.5 Bevilja ledighet utöver det som anges i lagar, avtal, riktlinjer. 
/ KA 50% tjänstledighet 210812-220616

2021-08-05 Rektor Josefin Meral

Sektor Utbildning Stab stöd Barn- och elevhälsa D.4.10 Beslut om mottagande i Grundsärskola Dnr 2021-13 2021-06-07 Enhetschef Barn- och 
elevhälsa

Pernilla Lundmark
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Anställningsdatum Anställningsform Befattning Gäller tom SSG Motivering av anställning

2021-06-06 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 1,0

2021-05-01 P_1 Tills vidare P_1112 Koordinator 1,0

2021-05-05 P_1 Tills vidare P_3066 Socialsekreterare Förste 1,0

2021-06-01 P_1 Tills vidare P_3112 Specialpedagog 1,0

2021-05-03 P_1 Tills vidare P_6779 Stödpedagog 1,0

2021-06-14 P_1 Tills vidare P_5544 Abonnentingenjör 1,0

2021-05-10 P_1 Tills vidare P_0715 Projektledare 1,0

2021-06-01 P_1 Tills vidare P_0447 Samhällsplanerare 1,0

2021-06-01 P_1 Tills vidare P_2979 Gymnasielärare 1,0

2021-05-01 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 1,0

2021-05-31 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 1,0

2021-06-14 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 1,0

2021-06-22 P_1 Tills vidare P_1341 Sjukgymnast 1,0

2021-06-01 P_1 Tills vidare P_6779 Stödpedagog 1,0

2021-05-17 P_1 Tills vidare P_1984 Vårdbiträde 1,0

2021-06-07 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 1,0

2021-06-01 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 1,0

2021-06-24 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 1,0

2021-06-07 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 1,0

2021-05-25 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 1,0

2021-05-01 P_1 Tills vidare P_H683 Lärare 4-6 1,0

2021-06-18 P_1 Tills vidare P_E126 Lärare F-3 1,0

2021-06-01 P_1 Tills vidare P_9247 Handläggare 1,0

2021-05-10 P_15 Allmän visstid P_1650 Undersköterska 2021-06-27 1,0

2021-06-01 P_15 Allmän visstid P_9247 Handläggare 9999-12-31 1,0

2021-05-01 P_15 Allmän visstid P_8135 Kock 9999-12-31 1,0

2021-06-07 P_15 Allmän visstid P_3680 Barnskötare 2021-07-11 1,0

2021-05-03 P_15 Allmän visstid P_9840 Vaktmästare 9999-12-31 1,0

2021-06-07 P_15 Allmän visstid P_1373 Arbetsterapeut 9999-12-31 1,0

Nyanställningar KS maj-juni 2021
Handläggare: Rickard Sandin, personalkonsult
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2021-06-21 P_15 Allmän visstid P_8135 Kock 2021-08-22 1,0

2021-06-21 P_15 Allmän visstid P_9840 Vaktmästare 9999-12-31 1,0

2021-05-03 P_15 Allmän visstid P_7634 Parkarbetare 9999-12-31 1,0

2021-06-01 P_15 Allmän visstid P_7634 Parkarbetare 9999-12-31 1,0

2021-06-07 P_15 Allmän visstid P_7634 Parkarbetare 9999-12-31 1,0

2021-05-24 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2021-06-01 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2021-06-14 P_22 Obeh skollagen P_A691 Lärare förskola 9999-12-31 1,0

2021-06-14 P_22 Obeh skollagen P_A691 Lärare förskola 9999-12-31 1,0

2021-05-01 P_22 Obeh skollagen P_E374 Obehör Lärare/Förskollär 9999-12-31 1,0

2021-06-07 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 1,0

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 9999-12-31 1,0

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_1137 Sjuksköterska 9999-12-31 1,0

2021-06-21 P_3 Besttid eg vik P_3094 Socialsekreterare 9999-12-31 1,0

2021-06-14 P_3 Besttid eg vik P_2531 Administratör 9999-12-31 1,0

2021-05-06 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 1,0

2021-06-21 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2021-06-25 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2021-06-10 P_3 Besttid eg vik P_6420 Arbetsledare 9999-12-31 1,0

2021-06-14 P_3 Besttid eg vik P_9840 Vaktmästare 9999-12-31 1,0

2021-05-26 P_3 Besttid eg vik P_6779 Stödpedagog 9999-12-31 1,0

2021-06-16 P_3 Besttid eg vik P_6420 Arbetsledare 9999-12-31 1,0

2021-06-14 P_3 Besttid eg vik P_A691 Lärare förskola 9999-12-31 1,0

2021-05-10 P_3 Besttid eg vik P_3680 Barnskötare 9999-12-31 1,0

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2021-06-21 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2021-05-10 P_3 Besttid eg vik P_6779 Stödpedagog 9999-12-31 1,0

2021-05-01 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 1,0

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 9999-12-31 1,0

2021-06-07 P_3 Besttid eg vik P_1137 Sjuksköterska 9999-12-31 1,0

2021-05-01 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 1,0
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2021-06-14 P_3 Besttid eg vik P_B781 Bemanningsadministratör 9999-12-31 1,0

2021-06-07 P_3 Besttid eg vik P_3680 Barnskötare 9999-12-31 1,0

2021-06-04 P_3 Besttid eg vik P_3094 Socialsekreterare 9999-12-31 1,0

2021-06-07 P_5 Viss säsong P_3184 Samordnare 9999-12-31 1,0

2021-06-09 P_5 Viss säsong P_6420 Arbetsledare 9999-12-31 0,9

2021-06-09 P_5 Viss säsong P_6420 Arbetsledare 9999-12-31 0,9

2021-06-14 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,9

2021-06-01 P_15 Allmän visstid P_9247 Handläggare 9999-12-31 0,9

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,9

2021-06-09 P_5 Viss säsong P_6420 Arbetsledare 9999-12-31 0,9

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,9

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-07-25 0,9

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_1137 Sjuksköterska 9999-12-31 0,8

2021-05-24 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2021-06-04 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2021-05-31 P_1 Tills vidare P_1984 Vårdbiträde 0,8

2021-05-10 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2021-06-14 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2021-06-18 P_1 Tills vidare P_H683 Lärare 4-6 0,8

2021-06-29 P_15 Allmän visstid P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2021-06-21 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2021-06-21 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-06-07 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-07-04 0,8

2021-05-10 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-06-21 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-08-15 0,8

2021-06-23 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 2021-07-11 0,8

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-06-21 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-06-21 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-05-10 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2021-06-24 P_9 Viss tid prov P_1650 Undersköterska 9999-12-31 0,8
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2021-06-07 P_9 Viss tid prov P_1650 Undersköterska 9999-12-31 0,8

2021-06-21 P_9 Viss tid prov P_1650 Undersköterska 9999-12-31 0,8

2021-06-26 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-05-10 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2021-05-03 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2021-06-01 P_1 Tills vidare P_3184 Samordnare 0,8

2021-05-10 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2021-06-07 P_15 Allmän visstid P_9644 Biträde 9999-12-31 0,8

2021-06-28 P_15 Allmän visstid P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-06-01 P_3 Besttid eg vik P_8296 Servicepersonal 9999-12-31 0,8

2021-05-04 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 9999-12-31 0,8

2021-06-01 P_3 Besttid eg vik P_8296 Servicepersonal 9999-12-31 0,8

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-06-21 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-05-01 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 2021-06-22 0,8

2021-06-14 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-05-10 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2021-06-28 P_1 Tills vidare P_1137 Sjuksköterska 0,7

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,7

2021-05-17 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 2021-06-13 0,7

2021-05-26 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,7

2021-06-21 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,7

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,7

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_1137 Sjuksköterska 9999-12-31 0,7

2021-06-17 P_15 Allmän visstid P_8296 Servicepersonal 9999-12-31 0,7

2021-06-26 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,7

2021-06-28 P_25 Viss tid >67 år P_1137 Sjuksköterska 9999-12-31 0,6 Avböjde större kontrakt.

2021-06-28 P_25 Viss tid >67 år P_1151 Distriktssköterska 9999-12-31 0,6 Avböjde större kontrakt.

2021-05-03 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 2021-06-11 0,6 Utifrån verksamhetens behov.

2021-05-16 P_1 Tills vidare P_1984 Vårdbiträde 0,5 Avböjde större kontrakt.

2021-06-15 P_15 Allmän visstid P_9840 Vaktmästare 9999-12-31 0,5 Utifrån verksamhetens behov.
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2021-05-31 P_15 Allmän visstid P_9840 Vaktmästare 9999-12-31 0,5 Utifrån verksamhetens behov.

2021-06-21 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,5 Avböjde större kontrakt.Studerar.

2021-05-01 P_15 Allmän visstid P_9247 Handläggare 2021-06-30 0,4 Budgetskäl och avböjde större kontrakt.

9999-12-31 Tidsbegränsad anställning som förväntas förlängas. Slutdatum visas ej i beslutstödssystemet Hypergene.

P_1 Tills vidare Tillsvidareanställning (fast anställning).

P_3 Besttid eg vik Vikarie under bestämd tid, arbetar i stället för någon som är ledig.

P_15 Allmän visstid Allmän visstidsanställning, extra förstärkning under en bestämd tid.

P_25 Viss tid >67 år Tidsbegränsad anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år.

P_9 Viss tid prov Provanställning för en tillsvidareanställning.

P_22 Obeh skollagen Obehörig lärare.
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